van de samenwerkende parochies in
Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort
en de Haarlemse parochies Joseph, Schalkwijk, Bavo en Groenmarkt
juli - september 2020

WELKOM TERUG!
Enige aanwijzingen

De afgelopen weken hebben veel vrijwilligers zich ingezet om de kerken voor te bereiden op
de heropening, want vanaf 1 juli zal in onze kerken weer gevierd worden. En dat moet natuurlijk
veilig gebeuren. Sinds 1 juni zijn we begonnen in de kathedraal en dat verloopt goed. We houden
ons aan de adviezen en maatregelen van het RIVM en de overheid én aan het protocol van de
Nederlandse Bisschoppen. Daarom hebben we er vertrouwen in dat we op een veilige wijze
weer samen kunnen komen.
Een belangrijk verschil bij de vieringen zal zijn dat vooralsnog geen koorzang en samenzang
mogelijk is. De vieringen zullen dus worden opgeluisterd door orgel en cantor, zoals we dat in de
zomerperiode wel vaker doen. Alleen in de kathedraal zal binnen strikte voorwaarden, zoals te
vinden op de website van het bisdom, een kwartet de zang verzorgen.
Op deze plaats een bemoedigend woord voor onze koren, dirigenten en organisten die hun
zang en de repetities node moeten missen!
Wat verwachten wij van u?
• Aanmelding voor een viering is noodzakelijk. Dit kan op eenvoudige wijze op www.rkhaarlem.
nl. U klikt of drukt op ‘vieringen’ en vindt daar het overzicht van de vieringen. Vanaf vier dagen
voor een viering kunt u reserveren. Vervolgens neemt u de e-mail mee naar de kerk, zodat u
deze kunt laten zien bij binnenkomst. Dat mag uiteraard ook op de telefoon.
Heeft u geen internet? Aarzel niet een andere parochiaan te vragen om u aan te melden,
eventueel als extra persoon. Of vraag anderen in uw omgeving. Dit betekent ook dat we een
beroep doen op alle parochianen, om degenen die geen toegang hebben tot internet hierbij te
helpen.
Aangezien dit parochieblad een periode van drie maanden beslaat en het kan zijn dat de
omstandigheden op de parochiesecretariaten als gevolg van corona veranderen, worden
hier geen telefoonnummers voor aanmelding vermeld. Een aantal parochies voegt een
informatieblad bij dit Parochieblad met een telefoonnummer of informeren de parochianen
hierover op een andere wijze.
•
•

Bij binnenkomst in de kerk wordt u verzocht uw handen te reinigen met desinfecterende
handgel, die gereed zal staan bij de ingang.
Volg de aanwijzingen van de vrijwilliger die u bij de ingang opvangt en de aanwijzingen
tijdens de viering.

En verder?
Voor het overige verwachten wij natuurlijk dat iedereen zich houdt aan de adviezen en
maatregelen van de overheid en het RIVM. Dat betekent: het houden van 1,5 meter afstand,
geen handen schudden, hoesten en niezen in elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes
en thuisblijven bij verkoudheidsklachten en/of verhoging en andere corona-gerelateerde
klachten bij u of uw huisgenoten. Indien u wenst kunt u het gehele protocol van de Nederlandse
Bisschoppen vinden op www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl .
We hopen u allen weer te mogen verwelkomen in onze kerken

Zomer
Toen het vorige Parochieblad begin maart bij u op de mat viel,
konden we niet vermoeden dat slechts twee weken later geen
zondagsvieringen meer zouden plaatsvinden in onze kerken. En
een week later ook geen weekvieringen meer. Een sombere en
beangstigende tijd brak aan, met een voortschrijdende ‘lockdown’, die
uiteindelijk hier gelukkig niet zo streng hoefde te worden als in andere
landen. Het was een periode van onzekerheid. Niemand wist hoe het
zich zou gaan ontwikkelen. Gelukkig ligt het ergste in Nederland nu
achter ons, al worden we nog van vele kanten gewaarschuwd voor een
heropleving van het virus. En als u wellicht zelf getroffen bent door
het virus, zelf ziek geworden bent, mensen in uw directe omgeving,
misschien zelfs mensen daaraan verloren heeft, dan is dit voor u een
bijzonder moeilijke tijd geweest. Als parochies leven we met u mee,
elke keer weer hebben we in onze vieringen gebeden voor de mensen
die het moeilijk hadden, door het virus zelf, of door de noodzakelijke
maatregelen.
Als parochies moesten we heel snel onze werkwijze aanpassen.
Het samenkomen om te vieren, samenkomen voor verdieping en
het bezoeken van mensen vormen de kern van het parochiewerk.
Plotseling kon dat allemaal niet meer. Voor het vieren vonden we heel
snel een passende vervanging met de livestream die we vanuit de
kathedraal aan konden bieden. Met veel dank aan kapelaan Johannes
die daar heel veel tijd aan besteed heeft en ook aan de vrijwilligers
die dat inmiddels van hem aan het overnemen zijn. Daarover leest
u verderop in het Parochieblad nog iets meer. Door de livestream
konden we velen toch nog bereiken en konden velen de vieringen in
de kathedraal meebeleven. Ook alle plechtigheden van de Goede
Week en Pasen konden alleen op die manier worden ‘bijgewoond’. Van
veel mensen ontvingen we daarover heel dankbare berichten. Al blijft
het natuurlijk altijd maar een beperkte vervanging, niets gaat boven
het echt samenkomen en samen de H. Eucharistie vieren en de H.
Communie ontvangen.
Heel snel hebben we ook aan ouderen die niet meer hun woning
konden of durfden verlaten aangeboden om hen in contact te brengen
met jongere vrijwilligers, die voor hen boodschappen konden doen.
Catechetische bijeenkomsten voor de kinderen en ook meer informele
ontmoetingen voor jongeren werden na een paar weken digitaal weer
opgestart. Ouderen werden gebeld door de pastores en leden van
de bezoekersgroepen, waardoor we het parochiewerk toch enigszins
konden voortzetten.
Wel hebben we gemerkt dat het niet altijd mogelijk was onze
parochianen goed te bereiken. We hopen dat velen de weg naar
onze website, www.rkhaarlem.nl, hebben gevonden. Daar kunnen de
vieringen gevolgd worden en is altijd het laatste nieuws te vinden.
- Parochieblad -

Voor mij persoonlijk betekende het ook enige
nieuwe ontmoetingen: met Pasen bood het
Haarlems Dagblad ons de mogelijkheid een
groter interview met mij te plaatsen, bij wijze
van Paasboodschap aan de parochianen
en om u allen te informeren over onze
livestream. We hopen dat we daarmee velen
van u hebben bereikt. Ook mocht ik een
ochtend op stap zijn met Ali B – ja, die rapper
– samen met een rabbi en een imam. We
bezorgden bloemen bij enige ouderen die
als gevolg van de lockdown leden onder de
eenzaamheid, om zo aandacht te vragen voor
die problematiek.
Dit Parochieblad is anders dan anders,
omdat vrijwel alle activiteiten de afgelopen
maanden moesten worden afgelast. En we
durven voor de komende periode ook nog
niet veel activiteiten aan te kondigen, al



Zondag 5 juli laatste
zondagsviering in de kerk van
Aerdenhout, zie pagina 17.
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WISSELING VAN BISSCHOP
Op 1 juni 2020 vond een
bijzondere viering plaats in
onze kathedraal: op die dag
aanvaardde Paus Franciscus
het ontslag waarom
bisschop Mgr. J. Punt hem al
enige tijd geleden wegens
gezondheidsredenen had
verzocht en trad de tot dan
toe bisschop-coadjutor, Mgr.
J. Hendriks, aan als bisschop
van het bisdom HaarlemAmsterdam. We danken Mgr.
Punt voor zijn inzet voor
het bisdom gedurende de
voorbije 25 jaar en wensen
Mgr. Hendriks proficiat en
veel kracht en wijsheid voor
de taak die hij op zich heeft
genomen!

zijn er natuurlijk wel de zomerexpositie
in de kerk te Zandvoort, zal ook in de
kathedraal weer één en ander te beleven
zijn en vinden de jongeren de activiteiten
op de website. Volgt u vooral de website
voor het laatste nieuws!
De vieringen worden langzaam – met
veel voorzorgsmaatregelen – weer
hervat. Daarover kunt u op de
binnenpagina van de voorzijde lezen. Dat
is toch wel ons grootste gemis geweest
de afgelopen maanden, het niet samen
kunnen komen om de Eucharistie te
vieren, de Communie te ontvangen en
elkaar te ontmoeten. Ik hoop dat de
livestream of de Mis op TV voor u veel
heeft kunnen betekenen, maar de échte
ervaring van kerk-zijn en het échte vieren
vindt toch plaats als we samenkomen en
gelukkig is dat nu weer mogelijk.
We willen weer samenkomen in onze
kerken om onze hoop te voeden. Niet
voor niets is het laatste grote feest dat
we als Kerk gevierd hebben dat van
Pinksteren. Het feest van de hoop, van de
begeestering, een feest dat ons moed wil
geven. Zoals de apostelen toen pas de
moed hadden om naar buiten te treden
en van Christus te getuigen, zo willen
wij als het ware weer onze woningen
verlaten en elkaar ontmoeten in onze

kerken. Om van Christus te getuigen,
tegenover elkaar, maar natuurlijk ook
tegenover al die anderen in onze
omgeving, omdat we willen laten zien dat
ons geloof voor ons belangrijk is.
Tenslotte nog een persoonlijke
mededeling. Zoals u weet heeft Paus
Franciscus per 1 juni jl. het ontslag
aanvaard waarom Mgr. J. Punt als
bisschop van ons bisdom had verzocht.
Op diezelfde dag is Mgr. J. Hendriks
aangetreden als bisschop, aangezien hij
al eerder was benoemd tot bisschopcoadjutor wat betekende dat hij recht
van opvolging had. Mgr. J. Hendriks heeft
mij met ingang van 5 juni jl. benoemd
tot vicaris-generaal van het bisdom
Haarlem-Amsterdam, wat eenvoudig
gezegd betekent dat ik binnen het
bisdom onmiddellijk onder hem zal
functioneren en er intern enige taken
zullen verschuiven.
U wil ik echter vooral melden dat aan
mijn inzet in de parochies niets zal
veranderen, ik blijf gewoon pastoor van
onze mooie parochies en plebaan van
onze bijzondere kathedraal.
Waar ik u allen dus zo spoedig mogelijk
weer hoop te ontmoeten in onze kerken!
pastoor Bart Putter

Op 27 maart 2020 gaf de Paus zijn bijzondere
zegen, het ‘Urbi et Orbi’- ‘voor de stad en voor
de wereld’ ten overstaan van een verlaten St.
Pietersplein. De zegen die gewoonlijk alleen
gegeven wordt op Kerstmis, Pasen en bij het
aantreden van een nieuwe Paus.
De indrukwekkende beelden gingen de wereld
over en stonden voor onze smeekbede om
Gods hulp te midden van deze crisis.

Mgr. J. Hendriks
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St. Pietersplein

- Parochieblad -

ACHTER DE SCHERMEN VAN KATHEDRAAL TV
Nadat de coronacrisis ook in Nederland hard had toegeslagen, midden
maart, zag ik via de website van rkhaarlem.nl een YouTube filmpje,
waarin kapelaan Johannes vóór in de Sint Bavo kathedraal stond met
achter hem een Live Stream camera die net aan een pilaar was opgehangen. Hij vertelde dat de komende periode geen publieke vieringen
zouden zijn. ‘Dat is pijnlijk, maar wij willen er alles aan doen om zoveel
mogelijk mensen er toch aan deel te laten nemen’, zo zei hij. Voor mij
was dit een aansporing om hem te laten weten, dat hij op mij een
beroep mocht doen om hem hierbij te helpen.
Ik was niet de enige. We begonnen aanvankelijk
met drie vrijwilligers die tijdens de vieringen en
aanbiddingen de camera en microfoons bedienden.
Dit gebeurt vanuit de sacristie. Hier staat een grote
kast met voor mij veel onduidelijke apparatuur.
Aan de voorzijde is een digitaal paneel bevestigd
waarmee de microfoons in de kerk kunnen worden aan- en uitgezet en luid en zacht gezet om
bijgeluiden of galm zoveel mogelijk te beperken
en spraak, zang en orgel met elkaar zo goed
mogelijk af te stemmen. Met een iPad kunnen we

De camera is het oog van alle
mensen die niet fysiek in de kerk kunnen zijn.

de live stream starten en stoppen en kunnen we
de camera laten zwenken, in- en uitzoomen en
scherp stellen. Omdat we niet in de kerk zelf zitten
moeten we, inmiddels met 6 man/vrouw sterk, het
hebben van een monitor en speaker om te zien
en te horen wat het resultaat is van wat we doen.
Wat erg prettig is, is dat we de camera ook met
één druk op de knop naar de ambo, spreekstoel of
altaar kunnen sturen. Ondanks dit ogenschijnlijke
gemak is het ‘vak’ van camera- en geluidsman/
- Parochieblad -

René en Eric
aan de knoppen

vrouw niet iets dat je zomaar in je vingers hebt.
Enig bewustzijn van een mooie beeldcompositie,
om maar iets te noemen, is een pré. Zo groot als
de zorg waarmee de liturgie vorm wordt gegeven,
zo mooi als de muziek die wordt uitgevoerd en zo
prachtig als het kerkgebouw is, zo mooi proberen
wij dit alles in beeld en geluid over te brengen bij
de mensen thuis. Het één valt of staat met het
ander. Een mooi aspect van deze situatie is dat, nu
we allemaal noodgedwongen de vieringen thuis
moeten volgen, we misschien toch nóg meer dan
voorheen Samen Kerk zijn. Van de acht kerkgebouwen die onze regio rijk is, moeten de mensen van
zeven van hen de virtuele drempel over stappen
naar een ander kerkgebouw, namelijk de St. Bavo.
Dit geldt ook voor mijzelf. En dan zijn er ook nog
veel kijkers van buiten onze parochie en zelfs van
buiten ons bisdom die meekijken. Als het goed is,
voel je je toch direct thuis in dit kerkgebouw. We
zijn allemaal katholiek en hebben een fantastisch
geloof. Natuurlijk zijn er verschillende manieren om
dit liturgisch vorm te geven, maar als het goed is
zijn dat nuanceverschillen, zoals bijvoorbeeld verschillende vormen van zang. Het gaat er uiteindelijk
om dat je in je hart geraakt en gesterkt wordt door
het meevieren van de eucharistie. Hoewel ik uitkijk
naar de tijd dat gewoon kerkbezoek zonder restricties weer mogelijk is, is het prachtig dat we óók in
een tijd leven waarin het mogelijk is de eucharistie,
als het niet anders kan, op zo’n mooie manier thuis
mee te kunnen vieren.
De overige camera- en geluidsvrouw/mannen zijn:
Yvette Steeg, Maarten Kools, René Former,
Eric Jonkhout en Ernie Delgado
Rutger van der Grinten
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MIVA

VASTENACTIE EN PINKSTERACTIE

Collecteweekend 29-30 augustus a.s.
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en
onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zetten lokale mensen zich in om te helpen. MIVA ondersteunt deze
mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.
Dit jaar wordt speciaal aandacht gevraagd voor vluchtelingen in
Bangladesh.
Pionier Anwar werkt in het zuiden van Bangladesh op de grens
van Bangladesh en Myanmar. De situatie van de vluchtelingen is
hier heel schrijnend. Zijn droom is om het leed van de mensen
hier te verzachten. Anwar zet zich hier dag en nacht voor in.
In 2017 vluchtten ruim 700.000 Rohingya vluchtelingen van
Myanmar naar Bangladesh. Sindsdien wonen zij op de grens in
één van het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Terug kunnen
ze niet, Bangladesh verder in mogen ze niet.
In dit uitzichtloze bestaan zorgt pionier Anwar voor deze mensen.
Een ambulance helpt hem de vluchtelingen in elk geval te voorzien van medische zorg. MIVA trekt zich het lot van deze mensen
aan en wil hem helpen met meer ambulances.
Geef tijdens de collecte of maak een bijdrage over op
reknr. NL42 INGB 0000 002950 t.n.v. Miva Den Bosch.

Kort na aanvang van de Vastentijd zijn alle kerken
gesloten i.v.m. het coronavirus, waardoor weinig
acties/ collectes voor de Vastenactie plaats
hebben kunnen vinden.
Mocht u de Vastenactie alsnog willen steunen, dan
kunt u een bijdrage overmaken op reknr.
NL21 INGB 0000 005850 t.n.v. Vastenactie, Den
Haag.

Ook de collecte voor de Pinksteractie ‘de Week
Nederlandse Missionaris’ kon geen doorgang
vinden. Ook hier kunt u alsnog een bijdrage
overmaken op reknr. NL30RABO 0171 2111 11, Week
Nederlandse Missionaris, Den Haag.
www.weeknederlandsemissionaris.nl

Geloven in de ander

Pinksteractie

week
nederlandse
missionaris

23 t/m 31 mei 2020

steun
ons en
doneer!
NL30 RABO 0171 2111 11

Geloven
in de ander
Samen één
missie

Beide organisaties zijn dankbaar voor uw steun,
zodat zij ook dit jaar toch de nodige projecten
kunnen ondersteunen.
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- Parochieblad -

Jeugd- en
Jongeren
EVEN VOORSTELLEN
Misschien ben ik u al tegengekomen of heb ik u al gesproken! Maar
voor het geval dat ik nog niet de eer heb gehad u te ontmoeten: ik ben
Rowy, 26 lentes jong en ik werk sinds september als medewerkster
Geloofsopbouw in de parochies RK Haarlem & BOAZ. Nu hoor ik u
(mogelijk) denken, medewerkster Geloofsopbouw, wat mag dat wel niet
betekenen? Een heel goede vraag. Als u verder leest komt u erachter wat ik
doe en waar u mij kunt tegenkomen in de parochie.
In september ben ik eerst gaan samenwerken met Matthijs Jansen die tot
december 2019 zich als medewerker actief inzette voor het tienerwerk in de
Josephparochie. Met het tienerwerk van Life Teen ben ik natuurlijk veel bezig, maar daarnaast
heb ik ook veel mooie andere bezigheden gekregen in onze parochies, want er is veel te doen
voor jonge gezinnen, kinderen, tieners en jongeren in de regio.
Zo zijn we sinds november met een groep van 30 vormselkandidaten druk bezig om de week
bijeenkomsten te organiseren, maar ook actieve dagen naar Heiloo en de Zusters van Moeder
Teresa in Amsterdam. Op het moment vindt dit natuurlijk tijdelijk digitaal plaats en maken we
gebruik van onze eigen nieuwe werkbladen. Ook hebben we nu de kans ze extra goed (lang)
voor te bereiden op hun Vormsel.
Sprekend over online bijeenkomsten:
in maart werd alles in mijn werk voor
de kinderen & tieners anders, want in
het echt ontmoeten met groepen was
niet meer mogelijk. Dat betekende snel
omschakelen naar digitaal en kijken hoe
je kinderen en tieners ook via een scherm
kunt boeien en vertellen over God en zijn
liefde voor hen. Familiezondagen, Life
Teen, Josephclub en RKJ gaan nu gewoon
online door tot het weer in het echt
verantwoord is.
Nu hoop ik dat langzaam weer mooie
opbouwende activiteiten met de jeugd op
de gewone manier mogen plaatsvinden.
Na de berichten van midden mei zijn
we druk aan het kijken wat goed is om
te doen online en wat zoals we gewend
waren. Als u of uw (klein)kinderen bij
deze activiteiten willen aanhaken mag dat
altijd: alle informatie over de activiteiten
vindt u op onze website. Het mooie in de
RK Haarlem & BOAZ-parochies is dat ook
nieuwe kansen worden gecreëerd om alle
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leeftijden mee te laten doen. Dit is uniek en
een grote kans voor het geloof in de regio.
Hier mogen en kunnen werken is een heel
mooie eer!
Nu hoop ik u van harte binnenkort in het echt
te zien bij een familiezondag (alle leeftijden)
of misschien uw (klein)kind bij een andere
activiteit. Dit zodra alles weer veilig kan of
natuurlijk tot bij de H. Mis, want door God zijn
we allemaal verbonden.
Met vriendelijke groet,
Rowy van Dijk
PS. Vindt u het leuk om u aan mij voor te
stellen, dan kan dat natuurlijk! U kunt een
e-mail sturen naar rvandijk@rkhaarlem.nl of
een kaart of brief sturen naar: Jansstraat 41,
2011 RT Haarlem.

LEZENSWAARDIG
HET VUURTJE DOORGEVEN
Het vuurtje doorgeven.
Aan je kinderen.
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
De eerste vraag is natuurlijk: brandt dat vuurtje van geloof bij jou zelf? Of zou je er wat meer
van willen hebben? Dan ben je in goed gezelschap: van de apostelen, van nogal wat bijbelse
profeten. Er is zoveel verdriet, zoveel pijn in onze wereld, soms in ons eigen leven ook, en zoek
het dan allemaal maar eens uit.
VERLANGEN VOLHOUDEN
Velen kappen vroeg of laat met het Vaderhuis, zoals de verloren zoon(s), of raken als wijnrank los
van de wijnstok. Allemaal beelden bij de vraag: blijf je op een of andere manier in contact met
de Bron? Terugkeren, het contact herstellen, is bijbels gezien altijd een optie. Ook staat ergens:
'Schrijf het visioen op en geef het wachten niet op, want komen doet het beslist en het komt niet
te laat.' De weg die ons hier gewezen wordt is: houd het verlángen vol, want het visioen vertelt
de waarheid en de belofte dat het vervuld wordt blijft overeind. Dat verlangen op zich, dat
verwachten op zich is van grote waarde. Misschien ervaar je dat als een dooddoener. Maar wat is
het alternatief als je kinderen hebt?
Meer informatie zie: www.geloventhuis.nl
8

Nieuws uit parochie

Bloemendaal
VAN HUISKAMER NAAR HUISKAPEL,
EEN PLAATS OM TE ZIJN
door Tonneke
Gieske-Post

Zoals velen van u weten is de kapel op
de begraafplaats Adelbert ieder weekend
geopend. Toen begin maart alle kerken
wegens het coronavirus hun deuren moesten
sluiten, was een grote behoefte aan een
plaats om even stil te zijn en een kaarsje op
te steken, te denken aan mensen die ziek zijn,
te rouwen om wie overleed en het gevoel
toestaan geen afscheid te kunnen nemen. Je
angst, zorg of gedachten op papier te zetten.
Daarom besloten wij als bestuur van
de begraafplaats, met de hulp van veel
vrijwilligers, de deuren van de kapel nu
dagelijks tussen 11.00 en 16.00 uur open
te zetten. Er is ruimte om de 1,5 m. afstand
te bewaren en de mogelijkheid om bij
binnenkomst uw handen te ontsmetten.
Het is fijn om te merken, dat deze
openstelling in een grote behoefte voorziet.

- Parochieblad -

De kapel die wij vaak de huiskamer van de
begraafplaats noemen is nu een huiskapel
voor velen geworden. Iedere dag vinden
mensen hier een plaats om te zijn, even
stil met je gedachten, soms luisteren naar
wat meditatieve muziek, of om een van de
gedichten die er liggen te overdenken/ mee
te nemen. Soms gewoon even genieten van
het zonlicht dat door de gebrandschilderde
ramen filtert en een veelheid aan kleur
laat zien, de pandemie ontvluchten en de
stilte van je binnenkamer opzoeken, om
bemoediging en perspectief bidden.
Volgens ons is dit ook een van de vele goede
initiatieven die in deze tijd zijn ontstaan. Wij,
het bestuur van de begraafplaats Adelbert,
danken onze vrijwilligers die dit mogelijk
maken en wensen u alle goeds.
Laten we blijven geloven in LEVEN.

9

INTERVIEW MET KUNSTENARES
HANNEKE BOOT, MONDSCHILDERES
door Marja
Hin-van der Kolk
(interview per mail
en telefoon)

Wel meer dan 20 jaar geleden kreeg ik per post een pakketje van uitgeverij Remòvos B.V.,zonder
dat ik daar om had gevraagd. Als ik het niet wilde kon ik het per kerende post terugsturen. Ik heb
daar altijd een hekel aan. Het heeft iets dwingends. Je hebt ongevraagd iets in je handen en dan
ben jij degene die iets móet doen. Nou ja, in terugsturen had ik geen zin. Weggooien druist tegen
het geweten in, het houden en niet betalen ook (de gedachte kwam heel even in mij op, moet ik
bekennen). Dus dan toch maar open maken. Voor deze ene keer dan!

De envelop bevatte een
kunstagenda en een setje kerst- en
nieuwjaarskaarten. Aangezien het rond
oktober was kwam het geheel wel
van pas. Ik ben de kunstagenda gaan
gebruiken en heb daarna nooit meer
een andere agenda aangeschaft. Het is
een ringbandagenda dus makkelijk om
de pagina om te slaan of om de agenda
open te leggen. Hij bevat alle soorten
feestdagen, zowel katholieke, algemeen
christelijke als Joodse, Islamitische,
Hindoestaanse. Verder staan alle
verjaardagen van het Koninklijk Huis
erin, Moederdag, Vaderdag, begindagen
van lente, zomer, herfst en winter en alle
schoolvakanties per regio. Op elke eerste dag
van de week staat vermeld wanneer de zon
op komt en weer onder gaat, incl. de standen
van de maan.
Maar het bijzondere is, dat op elke bladzijde
een prachtig schilderij staat afgebeeld
10
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van een mond- of voetschilder met een
bijpassend kort gedicht. Zowel bij het
schilderij als bij het gedichtje staan de
namen van de kunstenaars. De kunstenaars
komen uit de hele wereld en ik ontdekte ook
Nederlandse kunstenaars. En dat niet alleen.
Een paar jaar geleden kwam ik erachter dat
één van de kunstenaars bij ons in de kerk
zingt, in het Anima Vitae koor!
Vol bewondering bekijk ik de afbeeldingen
van de prachtige schilderijen in mijn agenda.
Hoe is het toch mogelijk, dat je zo’n prachtig
tafereel kunt schilderen met een penseel in je
mond of in je voet.
Dit is de reden dat ik hier dieper op in wilde
gaan.
En in deze Coronatijd, waar wij opeens
allemaal moeten leven met beperkingen, is
zo’n levensverhaal alleen maar inspirerend.
Het is het verhaal van iemand die het gewend
is dat niet altijd alles zomaar kan. Van iemand
die desalniettemin geen beperkingen ziet,
alleen maar uitdagingen.
Laten we snel kennismaken met Hanneke
Boot.

Hanneke, wanneer ben je geboren?
Ik ben geboren op 25 augustus 1962.

Kun je iets over je ziekte vertellen?
Ik heb een spierziekte. Bij mijn geboorte was
al meteen duidelijk dat ik een aantal spieren
miste en dat een aantal gewrichten in een
afwijkende stand stonden. In het begin kon
ik nog heel beperkt lopen en mijn handen
gebruiken, maar het ging steeds moeilijker.
Nu houdt lopen nog maar in dat ik me in
huis met krukken moeizaam kan verplaatsen.

Vanaf mijn 40e ongeveer zit ik permanent in een rolstoel.

Heb je nog broers of zusjes en hoe gingen die met je om.
Ja, ik heb een jongere zus en een broer, die heel normaal met mij
omgingen. Mijn broer stak altijd op een leuke manier de draak met mij.

Was je een opgewekt kind of verdrietig/eenzaam?
Ik was een blijmoedig en open kind.

Hoe was je schooltijd?
Ik was een doorzetter, om vooral te laten zien dat het in mijn hoofd
goed zat.

Wanneer ontdekte je dat je zo goed was in tekenen?
Op de kleuterschool stond ik al te tekenen met mijn hand, maar
halverwege de lagere school begon ik het met mijn mond te doen en
werd ik er heel goed in.

Ik wil dit interview graag eindigen met een
mooi gedicht geschreven door Hanneke.

Tuinpsalm

Woon je zelfstandig en hoe red je dat?
Ja, ik woon zelfstandig. Ik heb een hulphond en die helpt me met
dingen oprapen, mijn jas uittrekken, deuren open en dicht doen, licht
uit en aan doen. Bij lichamelijke verzorging, toiletteren en eten krijg ik
assistentie op afroep.

Heb je een eigen atelier?
Sinds vijf jaar huur ik een gezamenlijke ruimte in Velserbroek.

Heb je behalve je elektrische rolstoel ook ander vervoer?
Ja zeker. Ik rijd zelf in een aangepaste bus.

Het zaad dat ik strooide,
het gras dat ik hooide,
het hoogste lied van de leeuwerik.
Tussen de geuren
en tussen gezang,
daar sta ik.
‘Natuur met je pracht’,
fluister ik zacht.
Vreugde voert met me mee.

Houd je ook wel eens exposities?
Soms, b.v. met burendag in mijn atelier.

Wordt de kunstagenda ook vertaald en aangepast voor het
buitenland?
Ja, over de hele wereld zijn uitgevers aangesloten die de agenda in hun
eigen taal uitgeven.

Als ik omhoog kijk,
mijn hand in de hemel reik,
roep ik: ‘U stemt me tevree.’
Een vriend voor het leven,
wordt me zomaar gegeven.
Na veel inzicht zoeken en pijn.

Wil je verder nog iets vertellen?
God geeft mij de kracht om problemen als uitdagingen te zien in mijn
leven. Door Hem voel ik mij nooit eenzaam.
Hanneke, heel erg bedankt voor je oprechte verhaal.
In het volgende Parochieblad ga ik zeker reclame maken voor
de agenda en allerlei soorten wenskaarten, notitieblokjes,
verjaardagskalenders, enz..
Behalve boeken, o.a. ‘Het leven is uitdagend’, schrijft Hanneke ook
gedichten. Daar wil ik het graag de volgende keer over hebben. Ik hoop
dat we elkaar dan gezellig kunnen ontmoeten onder het genot van een
kopje koffie.
- Parochieblad -

Ik bedenk goed:
allemaal zijn we Gods bloed.
Bedankt, om in dit leven te mogen zijn.
Uit ‘Het locomotiefje’
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LEZENSWAARDIG
IN TIJDEN VAN BESMETTING
Auteur: Paolo Giordano
Uitgeverij: De Bezige Bij
Prijs: € 9,99
Een urgent, elegant en uiteindelijk hoopvol essay over het virus, dat ons allen in zijn greep houdt.
Samenvatting: De corona-epidemie dreigt de grootste gezondheidsdreiging van onze tijd te worden. Het legt de verschillende niveaus bloot, waarop wij tegenwoordig met elkaar verbonden zijn
- het maakt niet uit wie of waar we zijn, wat we nu meemaken gaat voorbij aan landsgrenzen,
identiteiten en culturen. De verspreiding van het virus maakt ondubbelzinnig duidelijk hoezeer
onze wereld geglobaliseerd is.
De epidemie moedigt ons aan de wereldbevolking als een grote samenleving te zien en dwingt
ons om in te zien dat individuele keuzes gevolgen hebben voor iedereen.
De samenleving waar we ons nu mee bezig moeten houden is de gehele mensheid.
De wereldwijde bestsellerauteur Paolo Giordano schreef vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond met ‘In tijden van besmetting’ een glashelder, indringend en belangwekkend betoog.

LEKENPRAAT
Auteurs: Annemiek Schrijver en Hein Stufkens
Uitgeverij: Abdij van Berne
Prijs: € 19,90
Over verkwikkende teksten uit de Bijbel.
Samenvatting: In 'Lekenpraat' worden teksten uit de Bijbel tegen het licht gehouden. De auteurs
bevragen elkaar over wat zij vandaag kunnen met teksten, waarvan ze in eerste instantie denken
‘wat moet ik ermee’ of ‘waar gáát dit over’?
Annemiek Schrijver kreeg in haar vrijgemaakt-gereformeerde jeugd bijbelteksten met de paplepel ingegoten. Zij koos de citaten voor dit boek en legt haar ervaringen met en vragen bij elk
citaat voor aan Hein Stufkens. Die reageert daarop met een bijbelkennis die verrassend is voor
een van huis uit roomse jongen en met het nodige relativeringsvermogen. Humor hebben beide
auteurs overigens in ruime mate.
Het resultaat is een persoonlijke, spannende en inspirerende briefwisseling waarin dit al eerder
succesvolle schrijversduo ook hun eigen wel en wee aan de orde stelt. Gaandeweg blijken zij
toch minder leken te zijn dan ze in de titel beweren.
Annemiek Schrijver (1964) voltooide een studie aan het conservatorium te Hilversum, presenteert programma's voor radio en tv (KRO/NCRV) zoals De Verwondering en Mijn Pelgrimspad. Ze
schrijft boeken en columns. Bij Berne Media verscheen van haar ‘Van het padje’ (2018).
Hein Stufkens (1947) studeerde filosofie aan de Universiteit Utrecht, is leraar, dichter en auteur
van tal van boeken op het grensvlak van spiritualiteit en psychologie. Hij woont en werkt in het
bezinningscentrum La Cordelle te Cadzand. Bij Berne Media verschenen van hem de gedichtenbundel ‘Geef het licht eens door’ (2017), ‘Verhalen van de rabbi’ (2018) en ‘Eten met geweten’
(2019).
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WIE DAN WEL?
Als wij niet meer geloven dat het kan
Wie dan wel?
Als wij niet meer vertrouwen op houen van
Wie dan wel?
Als wij niet meer proberen
Om van fouten wat te leren
Als wij 't getij niet keren
Wie dan wel?

PERSONALIA
Overleden
26 februari:
mw. Neeltje Teeuwen-Oudshoorn (89 jaar), Haarlem

Als wij niet meer zeggen hoe het moet
Wie dan wel?
Als wij niet meer weten wat ertoe doet
Wie dan wel?
Als wij er niet in slagen
De ideeën aan te dragen
Voor een kans op betere dagen
Wie dan wel?

28 mei:
mw. Maria Anna Janzing-Koster (87 jaar), Bloemendaal

Herinner…
Herinner u de namen
van hen die gestorven zijn
en vergeet niet
dat zij kwamen
langs de paden van de pijn
gedenk de steen
die weggeschoven
van het graf
ruimte voor nieuw leven gaf

Als wij niet meer geloven dat het kan
Wie dan wel?
Als wij er niet mee komen, met een plan
Wie dan wel?
Als wij er niet voor zorgen
Dat de toekomst is geborgen
Voor de kinderen van morgen
Wie dan wel?
Als wij onszelf niet dwingen
Een gat in de lucht te zingen
Waar zij in kunnen springen
Wie dan wel? 				
Paul van Vliet
Parochianen ziek?
Vroeger kregen we bericht als een parochiaan ziek was
of in het ziekenhuis was opgenomen. Nu hopen we dat
anderen dat aan ons doorgeven. Daarom nodigen wij u
uit, als bij een zieke bezoek thuis of in het ziekenhuis op
prijs wordt gesteld, dit aan ons door te geven.
Wilt u dit dan op een briefje in de brievenbus van de kerk
deponeren of opsturen aan:
Parochiegemeenschap Bloemendaal Bispinckpark 1 2061
SG Bloemendaal.
Vergeet niet het thuisadres of in welk ziekenhuis de
patiënt verpleegd wordt te vermelden.
Thuiscommunie
Mocht u niet meer naar de kerk kunnen komen en wilt u
toch de communie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met mw. Trix van Holk-van ’t Hof, tel: 023-5373904.

Ouderenpastoraat
Contactpersoon mw. Tonneke Gieske-Post,
tel: 023-5273637.
Uitvaarten Parochiegemeenschap Bloemendaal
Voor inlichtingen uitsluitend voor een uitvaart kunt u
bellen naar tel: 06-33592492.
Cantorij
Voor een uitvaart of huwelijk beschikt onze parochie over
een speciale Cantorij.
Onder professionele leiding wordt elke vrijdag in de oneven weken van 10.30-12.30 uur gerepeteerd in onze kerk.
Kerkbalans vergeten?
U kunt uw bijdrage voor de Kerkbalans overmaken op ons
bankreknr. NL14INGB0000551213
t.n.v.: R.K. Parochiegemeenschap Bloemendaal o.v.v.
'Kerkbalans'.

- Parochieblad -
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Nieuws uit parochie

Overveen

PASTOOR VAN NIEKERK
EN DE ILLEGALITEIT
In de oorlog bezat de illegaliteit een aardige hoeveelheid wapens,
vooral pistolen en karabijnen. Ze waren afkomstig van de Vrijwillige
Burgerwacht uit 1918 en moesten uit handen blijven van de Duitsers.
Men zocht een veilige bergplaats waar ze bewaard werden tot ze
nodig waren om de geallieerden steun te verlenen bij het neerslaan
van het laatste Duitse verzet. Men opperde een verrassende
bergplaats: de bisschoppelijke grafkelder van de kerk van Overveen.
Pastoor Van Niekerk vond het goed. Hij had al eerder spullen van het
verzet verborgen in de tombes van Overveense pastoors die bij de kerk
begraven liggen. Pastoor Van Niekerk wilde ook nu weer meedoen.
Dus in een bakkerskar werd het wapentuig vervoerd naar de kerk, waar
achter een monumentale deur zich de boogvormige ruimte bevindt
waarin sinds 1864 vele bisschoppen zijn bijgezet.

Pastoor Van Niekerk

De wapens werden in het donker uitgeladen
en zorgvuldig in de lege ruimtes achter
dekplaten verborgen. Tijdens de rest van de
oorlog lagen de wapens in de episcopale
crypte, vrijwel direct onder het hoogaltaar
van de kerk. De wapens zijn later ongebruikt
uit de grafkelder verwijderd en ingeleverd op
het politiebureau.
Wij troffen dit verslag aan in het door de
Gemeente Bloemendaal gratis verstrekte
boek ‘Verzet in Bloemendaal’. Aan deze
uitgave heeft onze archivaris Henk Mandjes
meegewerkt. Hij deelde ons mee dat hij
helaas geen pistool of karabijn voor zijn
inbreng heeft ontvangen.
Voor u gelezen,
Cor Kroon

Grafkelder bisschoppen
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ZONDAGSSCHOOL
Schrijver van dit artikel kwam zijn buurjongen van vijf jaar tegen
zondagmiddag op straat en vroeg waar hij was geweest.
‘Ik ben op school geweest, het was een zondagsschool!’
‘En hoe was het daar?’
‘Er was een oude meneer aan het vertellen.’
‘Heeft die meneer mooi verteld?’ ‘Ja!’
‘Waar ging het over?’ ‘Over een geit’, zei hij.
‘En ook over een wolf?’
‘Nee, het was niet met de wolf. Het ging alleen over die geit.
Maar ik was er nog een beetje te klein voor.’
‘Waarom te klein, wat was er dan met die geit?’
‘Ik weet het niet meer’, zei het jongetje hulpeloos. ‘Maar die oude
meneer sprak er telkens van!’ Hij zei: ‘Het was een eeuwe-geit!!’
namens schrijver Simon Carmiggelt,
Cor Kroon

PAUSPARELTJE
In zijn lange afscheidsrede aan zijn leerlingen zegt Jezus dit: ‘Ik noem u geen dienaars
meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd,
want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt Mij
uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort
te brengen, die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn
Naam vraagt.’ (Joh.15, 15-16) Dat is een blanco cheque.
God is de vriend, de bondgenoot, de echtgenoot. In het gebed kun je een
vertrouwensrelatie met Hem aangaan. Het is zelfs zo dat Jezus ons in het Onzevader
heeft geleerd om Hem een aantal vragen te stellen. Aan God kunnen we alles
vragen, alles. We kunnen Hem alles uitleggen, alles vertellen. Het maakt niet uit of
we ons in de relatie met God tekort voelen schieten: als we geen goede vrienden,
erkentelijke kinderen, trouwe echtgenoten zijn. Hij blijft van ons houden. Dat is wat
Jezus ons definitief laat zien tijdens het Laatste Avondmaal, als Hij zegt: ‘Deze beker
is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.’ (Lc. 20,22) Met die
handeling wijst Jezus in het cenakel naar het mysterie van het kruis. God is de trouwe
bondgenoot: als de mensen niet meer van Hem houden, blijft Hij liefhebben, ook
al leidt de liefde hem naar Calvarie. God is altijd dichtbij de deur naar ons hart en
wacht tot wij die voor Hem openen. En soms klopt Hij op de deur, maar Hij is niet
opdringerig: Hij wacht. Gods geduld met ons is het geduld van een vader, van iemand
die van ons houdt. Ik zou zeggen, als het geduld van een vader en moeder samen.

- Parochieblad -

15

PERSONALIA

INTENTIES

OVERLEDEN
Hans Willem Reinier van Tuyll van Serooskerken, 81 jaar.
Hij woonde in Zwitserland.
				
Angelina D’Antuono-Cannavacciuolo, 78 jaar.
Zij woonde Bentveldseduin 28, Bentveld.
E.M. Stiphout-Hoogenbosch, 94 jaar.
Zij woonde Maanbastion 112, Velserbroek.
Johanna Cornelia Neelissen-van Mourik, 79 jaar.
Zij woonde in ‘Schoterhof’, Haarlem.
Adriana Maria Smorenburg-Struijker Boudier, 84 jaar.
Zij woonde Witte van Haemstedelaan 18, Haarlem.

zondag 19 juli 2020
Ton Groenendijk, Erna Heertje-Kreijmborg,
familie Kuttschrütter-Levelt, Theo van der
Voort, Riet van Dijk, Ton Joosten, Angelina en
Giovanni D’Antuono, Jaap Bonarius, Henriette
Bonarius, Lenie en Ton van Wijk, overleden
ouders Bos-Wartena, overleden ouders Van der
Zwan-Willemse, overleden familie Jünger, Corrie
Neelissen-van Mourik, Hans Willem van Tuyll van
Serooskerken, Jaime Yavar Guzman
zondag 2 augustus 2020
Ton Groenendijk, pastor Gijs Okhuijsen, Lenie en
Ton van Wijk, Maria Trobia-Tortoria, Jaime Yavar
Guzman
zondag 16 augustus 2020
Ton Groenendijk, Theo van der Voort, Riet
van Dijk, Ton Joosten, overleden ouders
Bos-Wartena, overleden familie Jùnger, Hans
Willem van Tuyll van Serooskerken, Angelina en
Giovanni D’Antuono
Corrie Neelissen-van Mourik, Adriana
Smorenburg-Struijker Boudier, Jaime Yavar
Guzman

Dat zij mogen rusten in het licht van de verrijzenis.

VERBETERPLAN KERKHOF OVERVEEN
Kom eens kijken hoe mooi
het kerkhof is geworden na
een aantal verbeteringen
en zie dan ook hoe de
dahlia’s in de zomer
bloeien, die wij ontvangen
van een gerenommeerd
bloembollenbedrijf. Wilt u
info over beschikbare graven
of de urnenmuur, neem dan
contact op met Paula van
der Voorn, tel: 023-5277462.
U hoeft geen inwoner van
Overveen te zijn om hier uw
laatste rustplaats te vinden.
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zondag 5 juli 2020
Ton Groenendijk, pastor Jan Hopman, Lenie en
Ton van Wijk, Maria Trobia-Tortoria, Jaime Yavar
Guzman, uit dankbaarheid van Rowena BakelsInstrella voor een goed herstel na een hartinfarct

zondag 30 augustus 2020
Erna Heertje Kreijmborg, familie KuttschrütterLevelt, pastor Jan Hopman, Jaap Bonarius,
Henriette Bonarius, Finie Willemse-Dahmen,
overleden familie Jünger, Jaime Yavar Guzman
zondag 6 september 2020
Ton Groenendijk, Anneke Hoogland-Blijleven,
Lenie en Ton van Wijk, Jaime Yavar Guzman
zondag 20 september 2020
Ton Groenendijk, Erna Heertje-Kreijmborg,
familie Kuttschrütter-Levelt, Theo van der
Voort, Riet van Dijk, Ton Joosten, Jaap Bonarius,
Henriette Bonarius, overleden ouders BosWartena, overleden ouders Van der ZwanWillemse, Corrie Neelissen-van Mourik, Hans
Willem van Tuyll van Serooskerken, Angelina
en Giovanni D’Antuono, Adriana SmorenburgStruijker Boudier, Jaime Yavar Guzman
Uw misintenties kunt u opgeven via e-mail:
secretariaat.boaz@outlook.com of tel: 0235277462 of kom langs bij het parochiebureau
Overveen.
Graag minimaal een week voor de gewenste
datum doorgeven. Kosten € 10,- per datum.

- Parochieblad -
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Aerdenhout

Zondag 5 juli 2020

LAATSTE ZONDAGSVIERING IN DE KERK
VAN DE H. ANTONIUS TE AERDENHOUT
Zoals in de uitgave van dit Parochieblad
in maart 2020 opnieuw meegedeeld, zal
op zondag 5 juli de laatste zondagsviering
plaatsvinden in de kerk van de H. Antonius
te Aerdenhout. In dat artikel werd ook weer
verwezen naar de ontwikkelingen van de
afgelopen jaren: de parochieavonden eind
2015 geïnitieerd door enige parochianen
verenigd in de ‘Commissie Toekomst’, de
enquête door diezelfde commissie in 2016 en
het onderzoek naar mogelijk ander gebruik
van de gebouwen van de parochie, de notitie
van het bisdom Haarlem-Amsterdam van
eind 2016 waarin parochiebesturen werd
verzocht keuzes te maken ten aanzien van
kerkgebouwen, de gesprekken door het
parochiebestuur met vrijwilligers begin 2017,
de parochieavond in november 2017 en de
groepsgesprekken begin 2018. Sinds juli 2018
vindt de zondagsviering tweewekelijks plaats.
Het nieuwe parochiebestuur, aangetreden
in september 2018, kwam uiteindelijk tot de
conclusie die in het parochieblad van maart
2019 werd gepubliceerd.

leid door organist Max Koning.
De H. Eucharistie zal gevierd worden door
pastoor Bart Putter. Omdat we vooral de
gewone zondagse kerkgangers de kans willen
geven bij deze viering aanwezig te zijn is
telefonische aanmelding verplicht.
Aanmelden kan op 1, 2, 3 en 4 juli tussen
13.00 en 16.00 uur bij Ans Klunder, tel.
023-5245018.
Bij mooi weer zullen we elkaar na afloop
buiten kunnen ontmoeten bij een kopje
koffie. In het kerkgebouw kan dat helaas
niet plaatsvinden als gevolg van de
corona-maatregelen.
Zoals al aangegeven in het vorige parochieblad zullen zolang voor het kerkgebouw nog
geen andere bestemming is gevonden doopsels en kerkelijke uitvaarten gewoon plaats
kunnen vinden.
Aangezien op 5 juli maar een kleine groep
parochianen aanwezig kan zijn, bestaat onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond
corona het voornemen om tegen het einde
van de zomer een aantal middagen of avonden een muzikaal programma aan te bieden,
ook weer telkens voor een kleine groep.

Als gevolg van het coronavirus zal deze
laatste viering een bijzondere zijn: vanwege
de anderhalve meter regel kunnen ongeveer
35 personen aanwezig zijn bij de viering. Het
koor zal helaas niet kunnen zingen, de zang
zal verzorgd worden door een cantor, bege-

We wensen degenen die op 5 juli aanwezig
kunnen zijn een mooie en goede viering.
Het parochiebestuur
- Parochieblad -

17

IN MEMORIAM
*23 maart 1940 - † 18 maart 2020
*MARTHA* JOSEPHINA LAAN- KONING
Op dinsdag 24 maart zijn we in de Antoniuskerk bijeengekomen om afscheid te nemen van mevrouw Martha
Laan-Koning. Zij is woensdag 18 maart op 79-jarige leeftijd,
een paar dagen voor haar verjaardag, thuis in haar appartement in Alverna overleden. In de sobere gebedsdienst
waren, vanwege de maatregelen ter voorkoming van
verspreiding van het coronavirus, alleen haar echtgenoot
Gerard, zonen Peter en Gertjan, dochter Maria, schoonfamilie Guido, Fleur en Jacqueline en de kleinkinderen Pieter,
Joost, Maarten, Jasper en Carlijn aanwezig. In deze moeilijke
tijd voor de familie en voor de wereld waren wij bijeen om
haar met eerbied te gedenken.
In het evangelie volgens Johannes hebben we gelezen: ‘Met
de liefde die de Vader Mij heeft toegedragen, heb Ik ook u
liefgehad; blijft in die liefde met Mij verbonden’.
Mevrouw Laan was een betrokken vrouw met hart voor
haar kinderen en voor de zaak. Martha was een gelovige
vrouw, die samen met haar man Gerard 2,5 jaar geleden is
gaan wonen in een appartement bij het klooster Alverna na
40 jaar in Groningen gewoond te hebben. Helaas heeft zij
door haar ziekteverloop maar weinig kunnen genieten van
de omgeving van het klooster en ook kerkbezoek zat er niet
in. Zeker de laatste 1,5 jaar heeft zij en ook de familie een
zwaar kruis moeten dragen, maar gelukkig was de familie
wel dicht bij haar.
Haar hart was vol liefde voor haar kinderen, maar ook
verontrust vanwege de bezorgdheid over haar kinderen,
omdat zij op jonge leeftijd afscheid heeft moeten nemen
van twee broers.
Wij kunnen ons gelukkig prijzen voor mensen die rondom
haar hebben gestaan. We denken aan haar man Gerard,
haar kinderen en schoonfamilie. Er zijn altijd in ons leven
mensen die opstaan om de ander ten dienste te zijn. Die
hun liefde om niet geven aan een ander.
‘Dit is Mijn gebod’, zegt Jezus, ‘Dat jullie elkander liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad. Niemand heeft meer liefde
dan deze, dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.’
Dat zij in vrede mag rusten.
diaken Gert Jan v.d. Wal
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† Zaterdag 18 april overleed in het Spaarne Gasthuis
Hoofddorp RUDI JOOP *RUUD* VELDHUIS op 84-jarige
leeftijd. Ruud werd geboren als jongste in een gezin van
drie kinderen. Hij groeide op in Amsterdam. Het jonge gezin
verhuisde toen Ruud een jaar of 12 was naar ‘De Veldhoeve’
op de Zandvoorterweg in Aerdenhout. Na de kostschool en
het leger zocht Ruud de vrijheid op en vertrok naar Amerika.
Zijn ouders wilden dat hij in het familiebedrijf ‘Veldhuis’
kwam en zo keerde Ruud na een jaar weer terug. De familie
had meerdere winkels in Amsterdam. Het familiebedrijf
groeide uiteindelijk uit tot ‘Veldhuis woninginrichting’, met
inmiddels 10 zaken in Amsterdam en een in Haarlem. Ruud
was naast zijn vader en opa een van de firmanten. Hij wilde
graag alleen verder, kocht een van de zaken en ging verder
als ‘Veldhuis wonen - project inrichting’. Zijn grote klanten
waren m.n. Japanse bedrijven. Op 64-jarige leeftijd ging hij
met pensioen en zoon Jeroen nam de zaak over.
Ruud leerde zijn echtgenote Loes kennen op de tennisbaan
in Heemstede. In 1963 trouwden ze in de Paterskerk in
Haarlem. Ruud en Loes werden gezegend met vier kinderen:
Mart, Jaco, Jeroen en Saskia. Ruud was een lieve, zorgzame,
attente, ondernemende, actieve echtgenoot, vader en opa.
Een man met humor, vrolijk en opgewekt. Hij had een eigen
platbodem en heeft samen met het gezin mooie zeiltochten
gemaakt. Ruud was ook handig met modelbouw. Voor elk
kind maakte hij een modelbouw platbodem. In 2008 waren
er wat zorgen om zijn gezondheid, maar hij ging niet bij
de pakken neer zitten. In 2013 waren er grote problemen
met de nieren, maar hij nam het goed op en hij zette zich
er over heen, dat hij elke 7 weken naar het AVL moest voor
een behandeling….., hij nam het zoals het kwam en klaagde
niet. Zaterdag 11 april werd Ruud opgenomen in het Spaarne
Gasthuis. Hij voelde zijn einde naderen. Het gezin was om
hem heen. Van Loes, de kinderen en kleinkinderen had
Ruud een foto op zijn kamer. Vrijdag 17 april was het afscheid
en vanaf dat moment is Ruud niet meer alleen geweest.
De foto’s zijn na zijn overlijden aan Ruud meegegeven,
zijn gezin waar hij zo trots op was dicht om hem heen ‘als
een warme mantel’. Wij wensen zijn echtgenote Loes, zijn
kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.
Zaterdag 25 april was de afscheidsviering in de Antoniuskerk
te Aerdenhout. Voorafgaand aan de viering hadden familie,
vrienden en buurtgenoten een erehaag gevormd op de
Sparrenlaan. Vanwege de coronamaatregelen konden zij niet
in de kerk zijn. Na de viering is Ruud in besloten familiekring
naar het crematorium Westerveld begeleid.
Clementine van Polvliet, geestelijk verzorger
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† Op 20 april overleed CASPAR BALTHASAR MELCHIOR
DE JONG. Zijn namen zijn als een meditatie. Hij kreeg ze
bij zijn geboorte op 6 januari 1925 in ’s Hertogenbosch. De
dag van Driekoningen. Zijn ouders moeten humor hebben
gehad. De volkstraditie gaf de wijzen uit het Oosten in het
kerstverhaal van Matteüs deze namen. Het kapiteel in de
kathedraal St. Lazaire te Autun (Fr.) verbeeldt meesterlijk
dit verhaal van drie generaties op hun levensweg. Het zou
ook de levensweg zijn van Cas de Jong. Echtgenoot van
Kathy Thunnissen, vader van zes kinderen, schoonvader,
bonpa, overgrootvader, econoom, zakenman, directeur
van Smith’s chips, bestuurder van maatschappelijke organisaties, Lion’s Club Fellow, golfmaatje. Hij introduceerde
niet alleen de schijfjes-chips in Nederland, maar was ook
betrokken bij de oprichting van de Pauluskerk en bij de latere bestemming als speciale woonvorm. Cas, student aan
de economische Hogeschool Tilburg en Kathy, studente
sociale academie, ontmoetten elkaar op het Pax Romana
Congres te Wageningen in 1950. Econoom en maatschappelijk werkster, in die tijd twee gescheiden gebieden.
Stof genoeg voor een levenslange discussie. Ze hebben
de periode van ‘Aggiornamento’, van herbronning in de
kerk, aangestuurd door de goede paus Jan XXIII, van harte
meebeleefd. Cas was een levensgenieter, optimist, Het
oude type van leiding geven heeft hij nooit helemaal op
kunnen geven. Je moest van goede huize komen om hem
van mening te doen veranderen. Moeilijk vond hij de kunst
van loslaten en kwetsbaarheid tonen. Ongemak overkwam
ook hem bij het ouder worden. Noodgedwongen in klein
gezelschap was de afscheidsdienst in de Antoniuskerk.
Met mooie zang en harpspel van zijn petekind. En natuurlijk het Requiem van Gabriel Fauré. Herinneringen werden
gedeeld door kinderen en kleinkind.
Hij werd begraven op het Adelbertskerkhof in
Bloemendaal.
Dick Duijves, emeritus pastor

* 14 februari 1960 - † 28 mei 2020
MARC ADRIANUS PETRUS MARIA MATLA
Zaterdag 6 juni hebben we in kleine kring, in zijn geliefde
Antoniuskerk in Aerdenhout, afscheid genomen van Marc.
Hij is in zijn slaap overleden en 60 jaar geworden. Marc
was een gelovige man met in mijn ogen een zuiver geweten. Hij zat er mee als hij iets niet goed had gedaan, bij-

voorbeeld als hij iemand aansprak op de groep waar hij de
laatste jaren woonde en waarvan hij achteraf dacht dat hij
degene onheus had benaderd. Hij kon daar over tobben,
maar vertelde het gelukkig wel en kon daarna opgelucht
zijn als ik hem een advies kon geven om het weer goed te
maken. Hij bad dagelijks en dat gaf hem veel steun. We
hadden veel gesprekken over het geloof, hoe christenen in
de wereld staan, waar we voor leven. Hij was dankbaar dat
hij maandelijks de H. Communie kon ontvangen.
Marc is zoals ik hem ken de laatste jaren zowel psychisch
als lichamelijk achteruitgegaan. Ten gevolge van de
opname in de psychiatrie enkele jaren geleden werd zijn
vrijheid beperkt. De overplaatsing naar de nieuwbouw op
afdeling de Polder is voor hem een verbetering geweest.
Hij had een mooie kamer, kon meer genieten van de
natuur, had meer aanspraak met zijn groepsgenoten en
kon het goed vinden met de leidinggevenden, hij werd
rustiger. De toename van de Parkinson bracht hem veel
beperkingen zowel in geheugen als spraak en lichamelijke
conditie.
De troost van woorden, die Marc gesteund kunnen
hebben, vinden we in de lezingen en in een gedicht over
de liefde. Uit het boek Ezechiël: ‘Ik zal omzien naar mijn
schapen, zegt God. Als je verloren bent, dan zal ik je
zoeken, als je afgedwaald bent terughalen, ben je gewond
dan zal ik je verbinden, ben je ziek dan zal ik je sterken en
sterken onder ons bewaren. God is er voor ons allemaal.’
De brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Rome is een brief van bemoediging en gaat over de
band met God. Bemoediging als hij in nood was, zich eenzaam voelde, perspectief ontbrak, dan was er voor Marc
altijd de band met Christus. Ondanks al zijn leed is die
band blijven bestaan. In zijn jaszak droeg hij een gedicht
bij zich over de liefde. Een citaat:
De liefde gaat verder dan alle grenzen.
De liefde is veel sterker dan de dood.
De liefde heeft geen woorden nodig.
Nemo sibi vivi stond op de kaart. Niemand leeft voor
zichzelf … Dat gold voor Marc en het geldt voor ons allen.
Op zijn kamer stond een mooi Mariabeeldje, naast de t.v. .
Dat hij op voorspraak van Maria, in vrede mag rusten in
vereniging met zijn ouders.
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diaken Gert Jan v.d. Wal
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OPENING EXPOSITIE
De expositie zal zondag 12 juli om 11.30 uur
officieel geopend worden.
Daarna is de tentoonstelling te zien
elke woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag
van 13.30-15.30 uur
tot en met 13 september

Nieuws uit parochie

Zandvoort

WONDEREN OP STEEN
Zomerexpositie Agathakerk
12 juli - 13 september

'AART VAN DOBBENBURGH, een vergeten
meester-lithograaf'. Titel van de expositie, die
in 2016 een groot succes was in het Nederlands
Steendrukmuseum te Valkenswaard. De kunstenaar is in 1899 geboren in de Bloemdwarsstraat
in de Amsterdamse Jordaan. Zijn moeder was
een kleindochter van Abraham Vinkeles. Deze
had de lithografie in Nederland ontwikkeld in
het voetspoor van zijn vader, de grote graficus
Reinier Vinkeles. Aart van Dobbenburgh zet deze
traditie voort tot hij door critici alom erkend
wordt als de technisch beste kunstlithograaf
van de twintigste eeuw. Hij overlijdt in 1988 in Bentveld. Daar heeft hij
jarenlang gewoond en gewerkt met zijn gezin in de Duindoornlaan.
Op zijn grafsteen op de Algemene Begraafplaats Zandvoort staat zijn
naam gegraveerd precies zoals hij altijd zijn litho's ondertekende.
Drees, Henriëtte Roland Holst, Juliana
Aart van Dobbenburgh (Aart van D.) was een volle neef van premier
Willem Drees. De vader van Aart en de moeder van Willem waren broer
en zus. In 1949 maakte hij van hem een portret. Pikante bijkomstigheid:
via de poseer-sessies werd een verzoening tot stand gebracht tussen
twee sociaal bewogen persoonlijkheden: de gematigde Willem Drees
en de strijdvaardige Henriëtte Roland Holst. Aart van D. was goed
bevriend met de dichteres. Zij hoorde aanvankelijk met de dichters
Herman Gorter en Albert Verwey tot de radicalen binnen de SDAP. Na
een reis door de Sovjet Unie in 1921 was ze erg in de war van de dictatoriale methodes van het communisme. Ze brak met
de partij. Het meest bekend uit die tijd en nog vaak
geciteerd is haar gedicht 'Opgang'.
De zachte krachten zullen zeker winnen
in alle tederheden ruisen horen
als in kleine schelpen van de grote zee.
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Natuurlijk is Henriëtte geportretteerd op
steen. Bij hun gedachtegoed voelde ook koningin Juliana zich thuis, religieus en sociaal.
Toen de gezamenlijke burgemeesters van
Noord Holland in 1961 naar een kunstenaar
zochten voor een portret van de majesteit,
dat in diverse gemeentehuizen zou worden
gehangen, kwamen ze via Drees bij Aart van
D. Dat kreeg nog een staartje. Het portret was
heel mooi, maar uit het oogpunt van status
was het niet precies wat de burgemeesters
bedoeld hadden. Op status was Juliana
totaal niet gesteld. Zij
was er enthousiast
over. De burgervaders
misten de uiterlijke
tekenen van koninklijke
waardigheid. Niks
hermelijnenmantel
en zo. Nu zou men
kunnen zeggen: Wie is
die dame?
Vergeten kunstenaar?
Gebleken is dat in deze regio velen herinneringen hebben aan Aart van D. Er zijn
nog veel litho's onder particulieren. Hij had
bedacht dat je je kon abonneren op zijn
kunst: jaarlijks een litho. In de gemeentezaal
van de Nederlandse Protestanten Bond in
de Brugstraat in Zandvoort hingen litho's;
o.a. gevouwen handen, de avondmaalsbeker.
Modellen voor zijn portretten zocht hij
dichtbij, zoals onder bewoners van Nieuw
Unicum. Bekend is Arie de Ridder, die voor
hem de ideale Christusfiguur was en de
beeldschone, donkere Deborah, ook bewoonster van Nieuw Unicum. Dit waren onder
Zandvoorters bekende gezichten. Het meest
dichtbij de talloze portretten van zijn derde
echtgenote Kosja en hun dochter Marthe.
Werk van Aart van D. is vertegenwoordigd
in het Rijksprentenkabinet Amsterdam,

Museum Boymans-van Beuningen
Rotterdam, Teylersmuseum
Haarlem, Gemeente Museum Den
Haag. Het Zandvoorts Museum
heeft een borstbeeld waarin hij in
brons is afgebeeld.
Opmerkelijke erkenning tot in
Moskou. Als bewonderaar van Tolstoj had hij portretten
in litho gemaakt voor de uitgave van 'Oorlog en vrede',
'Anna Karenina', 'Opstanding'. Ruim 35 litho's zijn nu in
het Leo Tolstoj Museum in Moskou. Persoonlijk intrigeert
het mij nog meer, dat hij samen met Käthe Kollwitz een
expositie heeft gehad in Bern (Zw.). In 1933 werd haar
werk door de nazi's entartet verklaard. Van Dobbenburgh
schrijft over haar: 'Haar werk wordt gedragen door een
grote hartstochtelijke mensenliefde. Zij is de tederste verbeeldster van het verdrukte proletariaat. Nimmer verlaagt
ze haar kunst tot partij-politieke propaganda, het accent
wordt steeds bepaald door haar algemene en diepe
mensenliefde, toegespitst tot een wereld van armoede
en vertwijfeling.’ De protesten liggen in het werk van Aart
van D. minder, zoals bij Kollwitz, in verwrongen gezichten,
lege uitgeholde ogen, eerder in de tranen van een kind,
smekend omhooggeheven handen, in een oneindige
treurigheid van een dode vogel in de sneeuw.
Lithografie
Lithos is Grieks voor steen en grafein voor schrijven. De
techniek van het drukken van een effen steen, van de
lithografie is de ontdekking van de Oostenrijker Alois
Senefelder. Eind 18e eeuw ontdekte deze dat de omstandigheid, dat vet en water elkaar afstoten, het mogelijk
maakt om van een steen op papier te drukken zonder
gebruik te maken van een verhoogd of verdiept drukbeeld
(zoals bij houtsnede en kopergravure/ etsen). De steen
waarop de tekening wordt aangebracht ziet eruit als een
rechthoekig tablet, geel-grijs en effen van boven, grauw
en ruw aan de zijkanten. De steensoort is een kalksteen
uit de omgeving van het Zuid-Duitse Solnhofen, geschikt
omdat het poreus is. Voordeel is dat de steen altijd weer
kan worden gebruikt.
Aart van D. kreeg zijn opleiding aan de Kunstnijverheidsschool Quellinus te Amsterdam. Hij rondde die in
1918 af met de hoogste regeringsonderscheidingsmedaille. Dat hielp om medewerker te worden van H.Th.
Wijdeveld, bekend architect en theoreticus van de
'Amsterdamse School'. Op het atelier van Wijdeveld leerde
Van Dobbenburgh diverse kunstvormen in de praktijk:
houtsnijden, etsen, muurschilderingen. Hij kreeg naam
als auteur en kunstcriticus, schreef in 1936 een boek

over grafische kunst. Kort daarna werd hij docent aan de
Koninklijke Academie in Den Haag. Ontwierp in opdracht
postzegels. Wie kent nog de 'ex libris'? Het was mode
om een eigendomsmerk te laten ontwerpen, vaak met
een symbolische voorstelling. Dat werd voor in een boek
geplakt. Hij aquarelleerde, sneed in hout boekillustraties.
Zijn maatschappelijke bewogenheid is te zien in affiches
b.v. tegen racisme. In het straatbeeld zag je zijn affiches
met een kind en de uitroep 'moordenaars': tegen roekeloosheid in het verkeer. Vooral deze affiches hebben hem
bredere naamsbekendheid gegeven.
Zijn eerste en grootste liefde blijft het tekenen op steen,
het lithograferen. Daarin bereikt hij zijn meesterschap.
Terugkerende thema's zijn: portretten, landschappen,
dieren, bloemen, stillevens en de eerder al genoemde
handen. In de portretten zijn invloeden van Rembrandt,
Goya, Rodin, van Gogh herkenbaar, zij het meer ingehouden en minder heftig.
De expositie in de Agathakerk
Het is absoluut de moeite waard om in de Agathakerk
te komen kijken naar een selectie uit het omvangrijke
werk van Aart van Dobbenburgh, (vergeten) kunstenaar
uit Bentveld. De getoonde litho's en andere voorwerpen
zijn met enthousiasme in bruikleen afgestaan door o.a.
particulieren uit de regio en het Zandvoorts Museum.
Een eerste kennismaking is even wennen. De minutieus
precieze manier van werken werd door de nieuwe
generatie kunstenaars van vlak na de oorlog verfoeid.
Denk aan de COBRA- schilders Karel Appel, Corneille.
De wereld lag in puin, vertelden zij in felle kleuren en
abstractie. Het zwart-wit moest wijken. Weg met het
religieus geneuzel van gevouwen handen. Kunst moest
de werkelijkheid tarten. Dat kan niet in afgemeten lijntjes
en uren stilzitten om te poseren. Hevige woordenstrijd
in de beeldende en literaire kunst tussen de modernen
en de traditionelen. Aart van D. bleef trouw aan zijn voor
'traditioneel' uitgemaakte vakmanschap. Hij moest niets
hebben van wat hij 'groteske verwildering en moedwillig
primitivisme' noemde. Daarin deed hij nieuwe stromingen
natuurlijk groot onrecht. Interessant is dat in onze tijd de
belangstelling voor het realisme in de kunst toch - zij het
anders - geherwaardeerd wordt; ook de aandacht voor
religie in de kunst.
Oordeel zelf of kom je verwonderen over de techniek van
de lithografie, de wonderen op steen.
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Dick Duijves, pastor emeritus
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Weekendvieringen
eventuele aangepaste
tijden staan bij de
betreffende dag vermeld

Bloemendaal
10.00 uur

Zondag 5 juli

Overveen
10.00 uur

Zandvoort
10.00 uur

kapelaan N. Beemster

Zondag 12 juli

pastoor B. Putter
11.30 opening Zomerexpositie

pastor D. Duijves

Zondag 19 juli

kapelaan J. v. Voorst tot Voorst

Zondag 26 juli

pastor B. van Oploo

Zondag 2 augustus
Zondag 9 augustus

kapelaan N. Beemster
pastoor B. Putter

Zondag 16 augustus
Zondag 23 augustus

pastor D. Duijves

pastor D. Duijves
kapelaan N. Beemster

pastor D. Duijves

pastoor B. Putter

Zondag 30 augustus

diaken G.J. v.d. Wal

Zondag 6 september

kapelaan N. Beemster

Zondag 13 september

diaken G.J. v.d. Wal

Zondag 20 september
Zondag 27 september

pastor D. Duijves
kapelaan N. Beemster

pastoor B. Putter

pastor D. Duijves

Zie voor de laatste zondagsviering op 5 juli a.s. in Aerdenhout pagina 17.

Vieringen thuis volgen:
De vieringen in de St. Bavokathedraal te Haarlem kunnen van maandag t/m zaterdag om
9.00 uur en op zondag om 10.00 uur gevolgd worden via de livestream: www.rkhaarlem.nl,
klik op 'Live Stream'. Daar kunnen vieringen ook worden teruggekeken.

LET OP: alle vieringen onder voorbehoud van eventuele aanpassingen; zie onze website voor het meest actuele rooster
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Joseph
9.30 en 12.00 uur

Schalkwijk
10.00 uur

9.30 uur kinderwoorddienst en
crèche muv 4e zondag
Elke zondag 12.00 Hoogmis

Bavo
10.00 uur

Groenmarkt
10.30 uur

Elke zaterdag 19.00 uur
eucharistieviering

kanunnik A. Hendriks

diaken G.J. v.d. Wal

mgr. J. Hendriks

diaken R. Mascini

kanunnik A. Hendriks

kapelaan N. Beemster

kapelaan J. v. Voorst tot
Voorst

F. Visser

kanunnik A. Hendriks

pastoor B. Putter

mgr. J. Hendriks

pastor B. van Oploo

kanunnik A. Hendriks

kapelaan J. v. Voorst tot
Voorst

pastoor B. Putter

themaviering

kanunnik A. Hendriks

diaken P. Weijers

pastoor B. Putter

diaken R. Mascini

kanunnik A. Hendriks

diaken G.J. v.d. Wal

mgr. J. Hendriks

broeder Savio

kanunnik A. Hendriks

diaken G.J. v.d. Wal

pastoor B. Putter

L. Besselink

kapelaan J. v. Voorst tot
Voorst Familiezondag

diaken G.J. v.d. Wal

vicaris G. Bruggink

themaviering, Q. Blüm

kanunnik A. Hendriks

pater D. Pildain

kapelaan J. v. Voorst tot
Voorst

themaviering

kanunnik A. Hendriks

diaken G.J. v.d. Wal

pastoor B. Putter

F. Visser

kanunnik A. Hendriks

kapelaan N. Beemster

kapelaan J. v. Voorst tot
Voorst

A. McDonnell

kanunnik A. Hendriks

diaken G.J. v.d. Wal

kapelaan J. v. Voorst tot
Voorst

diaken R. Mascini

kapelaan J. v. Voorst tot
Voorst Familiezondag

diaken G.J. v.d. Wal
PAROCHIEZONDAG

mgr. J. Hendriks TV

broeder Savio

DOOR DE WEEK
St. Josephkerk, Haarlem
vanaf juli:
maandag, woensdag en vrijdag
09.00 uur eucharistieviering
zaterdag 12.00 uur, met vooraf
bidden van de Rozenkrans
op 18 juli, 15 augustus en 19
september:
Tridentijnse Mis 09.30 uur
Uitstelling van het
Allerheiligste:
-vrijdag na de viering van
9.00 uur
-zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur

Schalkwijk, Haarlem
Moeder van de Verlosserkerk
Woord-communieviering
dinsdag 7 juli en vanaf
september
1e en 3e dinsdag 9.30 uur
Ontmoetingskerk, Frankrijklaan
Woord-communieviering
vanaf september
1e en 3e vrijdag 9.30 uur
Stiltecentrum, kapel
Moeder van de Verlosserkerk
open ma-vrij van 9.30-12.30
uur

Bavo-kathedraal, Haarlem
maandag t/m vrijdag
9.00 uur eucharistieviering
van 8.30-8.50 uur
biechtgelegenheid
2e zondag v.d. maand
12.30 uur Indonesische viering

Groenmarktkerk, Haarlem
maandag 12.30 uur Adempauze
1e maandag v.d. maand
12.30 uur Vredesgebed
dinsdag en vrijdag 12.30 uur
woord-communieviering
maandag t/m vrijdag
14.00-16.00 uur
Stiltecentrum in de Stad

Een actueel overzicht van alle vieringen vindt u op rkhaarlem.nl/vieringen
- Parochieblad -
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OOK DIACONIE
De vakantie komt er aan! Maar hoe moet dat nu: hoe gaan corona
en vakantie samen?
Vorig jaar hingen we eind juni de bekende rugzak al op in de
kerken van Zandvoort en Aerdenhout, maar nu??
Er zijn geen vieringen, dus ook geen mensen om iets in de
rugzak te stoppen. Mijn beurt als voorganger op 22 juni vervalt,
dus mijn vakantieverhaal over onze diaconale activiteiten, mijn
reclamepraatje zeg maar, kan ik niet houden en de rugzak blijft
dus leeg. En eigenlijk is dat niet eens het grootste probleem, want
ik weet zeker dat het geld er ook zonder die rugzak wel komt,
maar het is het coronavirus dat roet in de vakantieplannen gooit.
De Jongerenwerkers van Pluspunt zijn er klaar voor. Ze willen wat
graag de leuke dingen gaan organiseren, zoals:
* De kampweek in Vierhouten voor kinderen in de lagere
schoolleeftijd. Een hele week van samen spelletjes doen en
zwemmen in het natuurven voor de deur. De barbecue, de
speurtocht, het oefenen voor een circusact, kan dat alles
doorgaan als je 1.50 m afstand van elkaar moet houden?
* De kinderen in Zandvoort Noord vragen na al de weken verplicht
in huis zitten nu al: we gaan dit jaar toch wel weer met de bus naar
de speeltuin van Linnaeushof hè? Want voor alle kinderen die het
thuis niet zo breed hebben is zo’n gezinsdagje uit geweldig, met
patat en limonade en ijs en snoep er bij. Maar wat als je in de bus
door coronavoorschriften maar de helft van de kinderen mee mag
nemen? Moeten het dan vier half gevulde touringcars worden i.p.v.
twee volle?
Vanuit de diaconie ondersteunen wij de kampweek en de
Linnaeushofdag is eigenlijk helemaal ons ding. Bovendien geven
we graag een extra vakantiezakcentje aan gezinnen met kinderen,
maar ook aan alleenstaanden. Gewoon om eens een terrasje te
pikken of een extra patatje te kunnen halen of heel misschien een
dagje Artis, als dat weer veilig kan.
Onze eerste opdracht is hopen en bidden, dat de situatie van de
wereld weer normaal wordt.
Want al deze dromen kunnen alleen werkelijkheid worden als
alle veiligheidsmaatregelen het toelaten en pas dan komt de
geldkwestie aan de orde. En dan ben ik er heilig van overtuigd, dat
we u weer aan mogen spreken om ons te steunen en mee te doen.
Gelukkig krijgen we om dit te verwezenlijken ook een donatie
vanuit onze eigen BOAZ IPCI en mogen we ook op vaste bijdragen
rekenen uit enkele fondsen en stichtingen, maar u begrijpt: hoe
meer geld er binnen komt, des te hoger het extraatje wordt.
Bij voorbaat dank! 		
Namens al mijn maatjes in het diaconale werkveld,
Tilly Boddaert
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De Zonnebloem afdeling Zandvoort maakt
deel uit van de Nationale Vereniging De
Zonnebloem, die een van de grootste landelijke vrijwilligersorganisaties in Nederland
is. Zij zet zich in voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, leeftijd of
handicap. Zo’n 150.000 mensen genieten
jaarlijks van dagactiviteiten en aangepaste
vakanties. Deze activiteiten en met name de
persoonlijke aandacht en begeleiding voorzien in een sterk groeiende behoefte in de
samenleving. Ruim 15% van de Nederlandse
bevolking heeft matige of ernstige lichamelijke beperkingen en door vergrijzing neemt
dit percentage de komende jaren sterk toe.
Helaas hebben de afgelopen maanden geen
activiteiten en persoonlijke contacten met
onze doelgroep plaats kunnen vinden. Wij
hopen deze binnenkort weer op beperkte
schaal te kunnen hervatten, voor zover dit
mogelijk is met 1,5 meter afstand.
Voor het organiseren van al deze activiteiten
is veel geld nodig. De Zonnebloem ontvangt
geen subsidie. Daarom vindt elk jaar een
loterij plaats.
Op zondag 13 september zullen weer
Zonnebloemloten aangeboden worden.
De kosten zijn € 2,- per lot. De hoofdprijs is
€ 15.000,-, 2e prijs 7.000,-, 3e prijs 2.500,en daarnaast zijn velen andere prijzen te
winnen, waaronder waardebonnen voor een
electrische fiets, een weekend of vakantie in
eigen land, dagjes uit, cadeaubonnen, etc..
De trekking vindt plaats op 12 oktober. De
trekkingslijst zal t.z.t. op Teletekst te vinden
zijn en op de Zonnebloemwebsite
www.zonnebloem.nl

SAM’S KLEDINGACTIE
Helaas kon de voorjaarsactie
geen doorgang vinden. Eind mei
is de kleding die we sinds de
najaarsactie hadden opgeslagen opgehaald,
zodat we voor noodopslag weer ruimte
hebben tot de najaarsactie, waar u in het
volgende nummer over kan lezen.

PERSONALIA
OVERLEDEN
† Op 28 maart overleed op 84-jarige leeftijd in een
verpleeghuis te Amstelveen HENRICUS JOHANNES
MATTEÜS LAMMERS. ‘Zeg maar Henk.’ Geboren
Amsterdammer. Ondanks alle omzwervingen is Amsterdam
altijd zijn stad gebleven. Hij kende Zandvoort al van
de zomervakanties, als de familie naar de badplaats
verhuisde. Vrij snel na WO II trok hij met twee broers naar
Canada, zoals veel Nederlanders in die periode. Daar lag
niet alleen maar geluk.
Henk was ook een geboren optimist met een hart van
goud. Terug in Nederland vond hij nieuwe kansen, nieuwe
liefde, ook nieuwe hobbels. Centraal werden zijn dochter
en kleindochter. Terug in Amsterdam was hij weer de
familiemens. Iedereen hield van Henk. Hij kon juist van
kleine dingen zo genieten. De Canadian whiskey met cola
en ijs bleef hij uiteraard ook trouw. Zij grote hobby was
fotograferen. In zijn werk lagen zijn ziel en talent in de
winkel, verbonden aan het Marriott Hotel tegenover het
Leidseplein. Er zijn er die zelfs beweren dat hij de spil was
van het hotel, een vaderfiguur voor klant, leverancier en
hotelpersoneel.
’s Zomers bivakkeerden hij en zijn broer weer in Zandvoort.
Henk was een religieus mens, niet van het dweperige soort.
Scherp luisteraar, aandachtig, kon kritisch uit de hoek
komen. Zij waren vertrouwde gezichten in de Agatha- en
Antoniuskerk.
De zee bleef een bron van inspiratie. Zijn laatste levensfase
was getekend door geleidelijk meer fysieke afhankelijkheid
en loslaten. De afscheidsdienst kon alleen in kleine kring,
waarna hij werd begraven op het Agathakerkhof.
Dick Duijves, pastor emeritus

WIE KENT……
De familie Scheres, waarvan L.A. Scheres en
L.C. Scheres-Heymann begraven liggen naast de
Agathakerk, grafnr. E61. Recente contactgegevens
ontbreken helaas. Heeft u informatie, neem dan
contact op met de beheerder van de begraafplaats,
Herma Bluijs, tel: 023-5736321 of 06-16524243.

† AALTJE EVERDINA VAN SOOLINGEN-VAN DEN BROM
Haar roepnaam was Alie, maar het was maar een enkeling
die haar zo noemde. Voor iedereen in haar omgeving was
het mevrouw Van Soolingen: een lieve, aardige vrouw,
bescheiden en wat gesloten. Ze is in 1932 geboren in
Apeldoorn, eerste en enige kind met een qua gezondheid
heel moeilijke start. De oorlogsjaren, met een vader die
tewerkgesteld werd in Duitsland en in 1945 terugkeerde
om een week later door een noodlottig ongeval om het
leven te komen. Hij was tapijtwever. Alie was pas dertien.
Ze heeft hem nauwelijks gekend. De verstandhouding met
haar moeder was slecht, bijna liefdeloos. Op een van de
jaarlijkse vakanties in Zandvoort, waar een broer van haar
moeder woonde, leerde ze, 18 jaar oud, haar man kennen.
Ze trouwden en kregen samen twee dochters. Hij was
technisch en had bovendien een talenknobbel. Zo kreeg
hij later een baan bij Estec (de ruimtevaart) en woonden
ze veel later, toe hun beide dochters het huis al uit waren,
nog anderhalf jaar in Amerika. Een heel lieve man waar ze
erg trots op was en met wie ze heel gelukkig geweest is. Na
zijn dood in november 2004 ging ze dapper alleen verder,
maar ze miste hem heel erg. Als haar gezondheid, altijd
al een zwak punt, in 2008 nog verder afneemt, besluit
ze als voorzorgsmaatregel naar de zorgflat van Huis in
de Duinen te verhuizen. Er volgen enkele jaren waarin ze
ondernemend, rijdend op haar scootmobiel, nog volop in
het leven staat. En ondanks al haar gezondheidsklachten
doet ze mee aan de dingen die door Huis in de Duinen,
kerk en Zonnebloem georganiseerd worden. Ze klaagt niet,
maar levert wel in. Na enkele valpartijen en een gebroken
enkel verhuist ze in 2017, rolstoelgebonden, naar een
kamer in het Grote Huis. Haar gezondheid neemt verder
af. Ze verhuist mee naar de tijdelijke noodhuisvesting en
is er niet ontevreden over. Maar als door de Corona de
vereenzaming toeslaat en ze haar dochters maar vooral
haar kleindochter Justine, waar ze zo trots op is, niet meer
kan knuffelen, wordt ze levensmoe. Het lijkt of ze dezelfde
ziekteverschijnselen als haar man krijgt. Niets helpt meer.
Ze weet het niet meer en is ten einde raad. Angstig verlangt
ze en vraagt ze naar de dood. Na de ziekenzalving op 22
mei wacht ze gelaten op het moment dat ze mag gaan. Op
29 mei heeft ze haar lang niet altijd makkelijke leven vol
overgave teruggegeven aan haar Schepper. Dat ze verenigd
met de man van haar leven mag rusten in vrede.

TAIZEVIERING
4 september in de protestantse kerk, aanvang 19.30
uur, inzingen vanaf 19.00 uur
- Parochieblad -

Tilly Boddaert vanuit de pastorale zorg
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Nieuws uit parochie

WAT KUNT U DOEN?

St. Joseph
Haarlem

WIST U DIT OVER
DE SINT JOSEPHKERK?
Bij de inrichting is een speciale plaats bestemd voor de
herdenking van de Martelaren van Gorcum.
De martelaren van Gorcum waren 19 geestelijken in de
stad Gorcum. Toen die stad in 1572 werd ingenomen door
protestants-gezinden werden ze gevangen genomen, gemarteld
en daarna naar Den Briel gebracht. Daar kregen ze opdracht
de Paus en hun katholieke geloof af te zweren. Omdat ze dat
weigerden werden ze op 9 juli 1572 opgehangen.
Dat zij tijdens de reformatie voor de katholieken een speciale
betekenis kregen is niet verwonderlijk. Ze stonden symbool voor
de vervolging van de katholieken in de meest extreme vorm en
voor standvastigheid als het gaat om echt gelovig zijn, ongeacht
de gevolgen.
Vanuit de Josephparochie opereerde een broederschap
die zich richtte op de gedenking van de martelaren. Na de
heiligverklaring in 1867 werden twee van hen in beeld gevat en
deze beelden staan ook nu nog aan de voorste pilaren, links
en rechts. Wat
later werd
boven de
toenmalige
zijkapel,
inmiddels ‘het
zaaltje’, een
groot glasin-loodraam
aangebracht
dat weinig te
raden laat aan
wat met de
geestelijken
is gebeurd.
Tenslotte
is in onze
kerk ook nog
een relikwie
aanwezig.
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We worden een kleinere geloofsgemeenschap en
we hebben elkaar nodig! Nu meer dan ooit.
In het boek ‘Als God renoveert’ van Fr. James
Mallon spreekt de schrijver over Dienen:
‘Jezus zei: Want ook de Mensenzoon is
niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen… (Marcus 10:45)
De essentie van het christelijk leven is God
en elkaar te dienen. De kerk is niet gezond
als zij deze waarheid uit het oog verliest.
We zijn niet slechts geroepen om als individu
dienstbaar te zijn, maar om dat gezamenlijk als
kerk te doen. Op deze manier getuigen we, dat de
kerk de handen en voeten van Jezus in de wereld
is. Wij geloven ook dat elke parochiaan, niemand
uitgezonderd, iets te bieden heeft, iets wat hij
of zij goed kan en kan doen voor het Koninkrijk
Gods. Wij verwachten van elke parochiaan dat hij
of zij minstens één keer per jaar actief meewerkt
aan een vorm van dienstwerk.’
In de Josephkerk hebben we die arbeiders nodig
in de wijngaard:
• We zoeken mensen die mee kunnen helpen de
crèche draaiende te houden. We hebben nu te
weinig mensen om elke week voor continuïteit
te zorgen.
• Voor de familiezondag hebben we mensen
nodig die meehelpen met het programma voor
de jongste groep.
• Voor de schoonmaak in het Josephhuis (vooral
keuken en hal) en de kerk kunnen we ook
mensen gebruiken.
• We hebben dringend behoefte aan
kerkwachten. zij zijn van groot belang tijdens de
vieringen en bij de openstelling van de kerk.
• De maatregelen voor het heropenen van de
kerk worden nu getest en uitgewerkt voor onze
parochie. Daarbij is te verwachten dat de inzet
van vrijwilligers hard nodig zal zijn.
We zijn in een tijd gekomen dat we niet meer als
gelovigen achterover kunnen leunen: we moeten
aan de slag. God vraagt iets van ons en wij mogen
in Zijn wijngaard werken!
Wat doet u?
Bid mee voor arbeiders in Zijn wijngaard of geef
u op als vrijwilliger of vraag meer informatie
via secretariaat@josephkerk-haarlem.nl t.a.v.
mevrouw Corine van der Grinten-van der Vlugt.

PAASKAARS
De paaskaars van 2020 zal als
een heel bijzonder exemplaar
gelden en mogelijk zelfs een
gewild ‘collectors item’ worden.
Hij was naar de kathedraal
gebracht om daar aan het eind
van de Paaswake door pastoor
Bart Putter te worden ontstoken,
samen met andere paaskaarsen
uit onze regioparochies. Hij staat
nu op de kandelaar, maar heeft
tijdens de paastijd geen dienst
gedaan bij openlijke vieringen.
Uniek, dus.
Er zijn nog enkele paaskaarsen uit
voorgaande jaren beschikbaar. Als
u daarvoor belangstelling heeft,
kunt u er een verkrijgen tegen
een kostenvergoeding van € 50,-.
Neemt u in dat geval contact op
met kanunnik Hendriks.
ONZE KERK IN 3D-ANIMATIE
Als u via Youtube kijkt op ‘3d
animatie Josephkerk Haarlem’
krijgt u een knap vervaardigd
filmpje van enkele minuten te
zien over ons kerkgebouw. Het
is gemaakt door een van de bewoners uit de naaste omgeving.
Aldaar vindt u ook soortgelijke
opnames van de Kathedraal, van
de Groenmarktkerk en zelfs van
de voormalige Spaarnekerk met
de oude Langebrug. Binnenkort
komen ze ook op onze website
rkhaarlem.nl . Kortom: een aan te
bevelen serie!

GEWOON EEN FIJNE PLEK
OM TE WONEN!’

Interview met twee bewoners van het Josephhuis
In het rijksmonumentale pand van de voormalige pastorie van de St. Josephkerk
aan de Jansstraat te Haarlem is sinds 2015 een RK-jongerengemeenschap
gevestigd, bestaande uit een jong echtpaar met drie kinderen en acht studenten.
Clara ten Hacken interviewde Ineke Koersvelt en Daniël Molenkamp, twee
bewoners van het Josephhuis, over hun ervaringen in deze woongemeenschap.
Ineke vertelt: ‘Ik ben
23 jaar en kom uit
Amstelveen. Ik heb één
oudere broer en twee
jongere zusjes. Ik heb
eerst VWO gedaan en na
mijn bachelor in de Algemene Sociale
Wetenschappen aan de UvA, ging ik
Sociaal-Juridische Dienstverlening
studeren aan de Hogeschool van
Amsterdam.’

Hoe ben je in het Josephhuis
terecht gekomen?
‘Via Lifeteen. Toen ik 16 jaar was ging ik
mee met een Elfstedenfietstocht van
de Broeders van St. Jan. Daar leerde
ik anderen kennen die naar Lifeteen
in Haarlem gingen en ben ik met hen
meegegaan. Toen ik 20 jaar was en
net 4 maanden met een vriendin op
kamers woonde, werd ik door Matthijs
Janssen van Lifeteen uitgenodigd om in
het Josephhuis te komen wonen. Toen
ben ik in de zomer van 2017 naar het
Josephhuis verhuisd.’

Wat waren je verwachtingen?
Ineke vertelt lachend: ‘Ik had heel hoge
verwachtingen, dat het de hemel op
aarde zou zijn, dat iedereen perfect
met elkaar zou omgaan, dat er nooit
ruzie zou zijn, nooit vervelende dingen
zouden gebeuren, dat iedereen aan
de ander zou denken en alles onder
controle zou zijn!’
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En hoe is de werkelijkheid? Zijn de
verwachtingen uitgekomen? Wat
is mooi en wat vind je moeilijk?
‘Mijn verwachtingen waren wel iets te
hoog, maar als ik het vergelijk met andere woonplekken is het toch wel 80%
goed. Ik kan hier ontdekken wie ik ben.
Op school leer ik heel andere dingen,
meer theorie en vaardigheden, hier
meer sociaal. Hier krijg je veel geloofskennis mee, het geloof hoort hier bij
het leven en we praten er veel over. De
lijntjes zijn kort met priester Hendriks en
kapelaan Johannes, die vaak komt eten,
en met Marius en Annemieke die heel
snel tijd voor me hebben. Korte lijntjes
zijn echt fijn. We wonen met elkaar en
dan is er soms irritatie, maar we kunnen
niet om elkaar heen en dus word je
gedwongen om het uit te praten en het
goed te maken. Dat is heel leerzaam. En
ik leer van de anderen, omdat ieder zijn
eigen gewoontes heeft en anders naar
de dingen kijkt. Dus we zijn wel open
naar elkaar en ik denk dat dat ook wel
moet als je zo met elkaar woont. Verder
hebben we een hechte band met elkaar
en veel gezelligheid. Als ik terugkijk, heb
ik er echt geen spijt van. Van te voren
had ik een beetje twijfels, bijvoorbeeld
over de regels en dat je soms vroeg op
moet staan voor het ochtendgebed
en elke maandag hebben we verplicht
gemeenschapsavond en dat leek me
moeilijk. Als ik me soms niet lekker voel
of geen zin heb in die gemeenschappelijke dingen, dan heb ik er nu toch geen
spijt van, dan ben ik dankbaar voor de
ontwikkeling die ik de laatste jaren heb
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doorgemaakt. En je krijgt de parochianen erbij. Dan kom je
iemand in de hal van het Josephhuis tegen en maak je even
een praatje, het is net een klein dorp. Je bent eigenlijk nooit
echt alleen. Ik zit in de activiteitencommissie en organiseer
de XLT-avonden. Dit is een superactieve parochie en daar
ben ik blij mee.’

Kun je zeggen dat je gegroeid bent in je geloof?
‘De basis van het geloof heb ik van thuis mee gekregen,
zoals bidden voor het eten en op zondag naar de kerk. Ik
wilde al langer meer met het geloof en toen ik 19 jaar was
heb ik ‘Follow Me’ gedaan, dat is een cursus voor catechese
en persoonlijke vorming. Toen ik hier kwam wonen groeide
mijn geloof en kon ik het handen en voeten geven.’

Wat zou je zeggen tegen iemand die erover denkt
om hier te komen wonen?
‘Dan zou ik zeggen: Kom een keer langs! Ik heb er geen spijt
van en het doet mij heel goed om hier te wonen. Het is een
heel leerzame, leuke plek met veel gezelligheid en mensen
om je heen en heel fijn als je iets met je geloof wil doen. Het
is gewoon een fijne plek om te wonen.’
Daniël vertelt: ‘Ik ben 25 jaar en ik kom uit Hoorn,
ik heb twee oudere broers en een oudere zus. Ik
heb eerst de opleiding voor dierenartsassistent
gedaan en nu studeer ik Medische Beeldvorming
en Radiotherapeutische Technieken in Haarlem.

Hoe ben je in het Josephhuis terecht gekomen?
‘Toen ik 15 jaar was ging ik met mijn moeder naar
Medjugorje en daar heb ik ervaren dat God bestaat. Op
school durfde ik er nog niet zo voor uit te komen. Je wordt
niet gelukkig van de maatschappij, maar je wordt gelukkig
van de waarheid en de waarheid is God. Vanaf toen ging ik
vaker met mijn moeder naar de kerk en het klikte wel met
pastoor Granneman. Zijn preken waren fijn om naar te luisteren, en ik werd misdienaar/acoliet. Het jaar daarna ging
ik weer naar het jeugdfestival in Medjugorje en ook naar de
Wereld Jongeren Dagen in Madrid. Daardoor heb ik andere
jongeren leren kennen en via hen kwam ik bij Lifeteen in
Haarlem terecht. En zo kon ik in 2017 in het Josephhuis
komen wonen. Ik heb er bijna drie jaar gewoond.’

Wat waren je verwachtingen?
‘Dat het gezellig en leuk zou zijn en heel strikte regels. Je krijgt
bv. voordat je hier komt wonen een interview, een soort sollicitatiegesprek, daarin zijn je verwachtingen bespreekbaar.
En toen hoorde ik alle regels en schrok ik een beetje, want
oei, dat is niet mijn ritme zo vroeg opstaan en ook dat we
iets voor de parochie moeten doen. Ik dacht: dat wordt wel
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bikkelen. Maar op den duur werden die dingen gewoonte en
ging het wel. Dus ik zag er een beetje tegen op en had er ook
veel zin in, heel gezellig, omdat ik al andere bewoners kende.’

En hoe is de werkelijkheid? Zijn de verwachtingen
uitgekomen? Wat is mooi en wat vind je moeilijk?
‘Toen ik hier kwam wonen was ik 22 jaar en er veranderde
toen heel veel in mijn leven. Ik ben de jongste en mijn
ouders hadden veel voor mij gedaan, nu moest ik alles
zelf regelen. En ook werd ik door het samenwonen met
de andere studenten met mezelf geconfronteerd en dan
trok ik me wel eens terug in mijn kamer en had ik geen zin
in de gemeenschapsavond. Mijn studie was best pittig en
ik werkte ’s nachts in de horeca. Dus de eerste twee jaren
waren best zwaar. Ik bad veel en langzamerhand ging het
allemaal beter en vooral dat ik nu weet dat ik een bemind
kind van God ben, dat is mijn identiteit en op dat fundament kan ik verder bouwen. En nu weet ik dat ik beter open
kan zijn naar de anderen en zo nodig hulp kan vragen. Het
samenwonen met anderen is leuk, vraagt energie, is enorm
leerzaam. Hoe ik overkom bij anderen en ook bijvoorbeeld
als anderen mij irriteren, dat brengt me dan bij mezelf,
waarom irriteer ik me. Dus heel leerzaam om te groeien in
deugden. En de parochie krijg je erbij en ik heb vaak mooie
gesprekken gehad, er is een kern van diepgelovige mensen.
Ik zat in de activiteitencommissie van de parochie. Ik blijf bij
de parochie, want ik ben net verhuisd naar een huisje van
de IPCI van de kerk op het naastgelegen Begijnhof.’
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Kun je zeggen dat je gegroeid bent in je geloof?
‘Toen ik hier kwam wonen wist ik heel weinig van het geloof.
Ik was op zoek naar mijn identiteit en zocht wat goed en
niet goed zou zijn. Ik heb me toen verdiept in de encycliek
van Paus Johannes Paulus over de Theologie van Het
Lichaam. Ook heb ik een geestelijk leidsman en dagelijks
gebed en de rozenkrans. Tijdens deze coronacrisis volg ik
veel katholieke theologische filmpjes online. Als je niet beseft dat je een geliefd kind van God bent, door het doopsel,
dan kan je blijven sleutelen om jezelf te verbeteren, maar als
deze basis er niet is, is het nooit een geheel. Nu probeer ik
alles met God te doen, wat God van me vraagt om te doen.’

Wat zou je zeggen tegen iemand die erover denkt
om hier te komen wonen?
‘Als deze kans er is, dan mag je het zien als kans van God,
want je leert God hier wel kennen. Het is een stap richting
God als je hier komt wonen. De twijfels die je misschien
hebt, die wegen niet op tegen wat je er voor terug krijgt.
Dus je krijgt hier een innigere band met de Heer.’
Voor meer informatie over het Josephhuis kun je contact
opnemen met Marius en Annemieke van der Knaap
via email: info@josephhuis.nl . Zie ook de website en
facebookpagina van ‘Het Josephhuis’.

OVERLEDEN
Johanna Helena Steman
Geboren op 30 oktober 1925 - overleden op 8 februari
2020 - uitvaart op 13 februari 2020, waarna de begrafenis
op Sint Jozef.
Tijdens de uitvaartmis werd in een gedachteniswoord
namens de familie opgemerkt dat het werkwoord
‘doorzetten’ wel door haar uitgevonden had kunnen
zijn. Tot op hoge leeftijd zorgde zij grotendeels voor
zichzelf. Een drievoudige breuk van haar heup maakte
haar meer afhankelijk. Zij mocht gelukkig voldoende
hulp ondervinden om in haar vertrouwde huis te kunnen
blijven. Attent bleef ze verbonden met de bezigheden
van haar dierbaren. In geloof werd ze gesterkt door
de heilige Ziekenzalving, toen ze aanvoelde dat haar
levenseinde naderde. Tegelijkertijd bleef ze zeer aan
het leven gehecht. Ze was volop parochiane van de Sint
Jan de Doper. De sluiting van deze parochiekerk ging
haar dan ook aan het hart. Niettemin was het voor haar
vanzelfsprekend dat de uitvaart nu vanuit de Sint Joseph
zou plaatshebben. En zo is het ook gebeurd. We bidden
dat zij nu voor eeuwig thuis mag zijn in het hemelse
Jeruzalem, in het Vaderhuis van God.

Hendrika ter Voort- De Klerk
Geboren op 15 maart 1927 - overleden op 11 maart 2020
- uitvaart op 17 maart in de Moeder van de Verlosserkerk,
waarna de begrafenis op Sint Jozef.
Henny ter Voort is net geen 93
jaar geworden. Toen zij 58 jaar
was, overleed haar man Ton.
Hun huwelijk was kinderloos
gebleven. Henny woonde daarna
op Amsterdamstraat 55, naast de
kerktoren en in de seniorenflat op
het Teylerplein. Ze was een devoot
praktiserende Rooms Katholieke
vrouw en lid van de charismatische gebedsgroep. In
de Sint Jan de Doperparochie was ze actief als lectrice,
als collectant en als lid van de parochievergadering.
Parochianen volgden bij haar een cursus in beeldhouwen
in speksteen of gips. Zelf herstelde ze met veel geduld de
beelden van de kerststal.
Henny was een kleine pittige tante. Je moest haar niet
in de maling nemen of je werd door haar in de dubbele
Nelson of in de houtgreep genomen. Dat heeft zelfs de TV
gehaald bij ‘Man bijt Hond’. Henny liet daarin zien wat ze
had geleerd op een zelfverdedigingscursus voor vrouwen.
De beelden zijn door diverse omroepen herhaald, onder
andere bij De Wereld Draait Door.
De laatste fase van haar leven woonde Henny in
Zorgcentrum Schalkweide. Dank en waardering gaan uit
naar Fré en Ineke Houtman van de gebedsgroep, die haar
jarenlang hebben nagelopen met bezoekjes. God hebbe
haar ziel. Moge zij rusten in vrede en opgehaald worden
door Gods engelen.
Anna Maria Johanna Rooseboom de Vries-Joosten
Geboren op 16 mei 1932 - overleden op 3 april 2020 wegens het coronavirus was de crematie in besloten kring.
Zij was nog maar kort weduwe van haar man Frits,
overleden op 30 januari 2020. Het zal voor de kinderen,
klein- en achterkleinkinderen een groot verdriet zijn,
dat moeder nu ook gestorven is en dat het afscheid aan
zoveel beperkende maatregelen gebonden was. Er zou
anders zeker een kerkelijke plechtigheid zijn geweest.
Moge zij nu in het geheim van het eeuwig leven bij God
geborgen zijn in een altijddurend Pasen.
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Nieuws uit parochie

Schalkwijk
Haarlem
DIACONIE
Beste parochianen,

Ons parochiecentrum, trefpunt voor velen voor vergaderingen, voor een kop koffie en
een gesprek, sloot haar deuren na 12 maart. De kapel ging op slot en er waren geen
kerkdiensten meer. Ineens waren de gebruikelijke contacten niet vanzelfsprekend meer
en werd het stil rondom ons.
We moesten er allemaal aan wennen en
de inspiratie was een beetje zoek, moet ik
u zeggen. Gelukkig hebben we elkaar als
leden van de diaconie weer gevonden in
een plan om de oudere parochianen een
hart onder de riem te steken. Driehonderd
bloemenkaarten werden van tekst en
adres voorzien en door Schalkwijk en
een deel van Oost rondgefietst. We
troffen zeer goed weer! Het was fijn
dat u door middel van een kaartje, een
telefoontje of een e-mail liet weten dat
het gewaardeerd werd.
Inmiddels kijken we voorzichtig naar onze
Zomeractie. In het vorige Parochieblad
hebben we u gevraagd om Artiskaarten
bijeen te sparen bij de supermarkt. Op dit
moment hebben we veertien kaarten; een
aantal daarvan is door parochianen uit de andere parochies gespaard en daar zijn we
blij door verrast. Of er een verruiming zal komen voor het reizen in het openbaar vervoer,
nodig voor de reis naar Amsterdam, is onzeker. Toch willen we vooruitzien naar de zomer
en hopen we op nog een aantal Artiskaarten, die mogelijk nog in een keukenla liggen!
We houden u op de hoogte en wensen u voor nu een goede, vooral gezonde zomer toe.
Voor de diaconale werkgroep,
Jacqueline Splinter
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Vastenactie

Lieve parochianen en vriend(inn)en,

De opbrengst van de soepmaaltijd voor de
vastenactie van 12 maart was € 265,70.
Helaas kon door de coronamaatregelen de
tweede soepmaaltijd niet doorgaan.

Een echt feest werpt haar vreugde vooruit en kleurt het leven
daarna nog lang…….
Zo is onze dankbare ervaring nu we nog steeds wekelijks een
prachtig boeket ontvangen, door u en jullie samen geschonken bij
gelegenheid van ons gouden kloosterfeest.
Al langer dan een jaar komt op donderdag rond 18.15 uur dhr.
Teeuwen met verrassend mooie bloemen aan ons adres in de
Prins Mauritslaan. Steeds opnieuw worden we herinnerd aan die
geweldig mooie viering, ons leven aan het licht gebracht en met
zovelen van u samen beleefd. Hoe de Levende aanwezig was in
taal en teken, ons nieuwe inspiratie gaf waarop we nog dankbaar
verder leven!
Onze dank is groot en hierbij laten we u ook meegenieten van die
bloemenpracht!

Hartelijk dank, namens de MOV-werkgroep,
Bep Stricker

Ine en Toos, Missiezusters Franciscanessen

Facebook
Inmiddels is een facebookpagina geopend
‘je bent parochiaan van de mvdv’
Via facebook kun je je als vriend aanmelden.
Om in deze tijd wat meer betrokken bij elkaar
te blijven.

- Parochieblad -
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PERSONALIA
IN MEMORIAM
*8 juli 1940 - † 18 februari 2020
Johanna Jacoba Jansen-Schrama
Op dinsdag 25 februari hebben we in de Moeder van
de Verlosserkerk afscheid genomen van mevrouw Joke
Jansen. Ze is op 79-jarige leeftijd plotseling overleden in
het Reinaldahuis, waar zij tijdelijk voor revalidatie verbleef.
Joke was een diep gelovige vrouw, die via Jezus tot Maria
is gekomen. In 1958 heeft ze aan Maria in Banneux, waar
een heeroom frater was, belooft dat zij haar intens zal
blijven aanbidden als haar vader zou genezen van struma.
In die tijd een ziekte aan de schildklier die slecht te
genezen was. Maar het wonder gebeurde wel.
Sindsdien ging zij jaarlijks naar Banneux, eerst met
georganiseerde reizen en later regelde ze zelf de
pelgrimage naar Banneux met kleinere groepen.
In de afscheidsdienst gaven we extra uiting aan haar
genegenheid tot Maria door liederen en gebeden.
We sloten de viering af met het negende gebed van een
noveen tot de maagd van de armen, dat ze dagelijks met
haar man Jan bad:
Moeder der armen, Moeder van de Verlosser, Moeder
van God.
Gijzelf heeft ons deze titels - die de kerk U met reden
toekent - in herinnering willen roepen. Gods Zoon heeft
U macht gegeven op Zijn Hart. Bid voor ons zondaars en
verkrijg voor ons de gunsten die wij vragen. Amen
diaken Gert Jan van der Wal
† Het laatste woord
Op 16 maart is Thea Schröder overleden. Ze was kort
daarvoor met hartklachten voor enkele dagen in het
ziekenhuis opgenomen geweest. Weer thuis probeerde ze
de draad op te pakken. Heleen Koning maakte toen nog
een praatje met haar in het winkelcentrum. Maar ze bleef
kwetsbaar. Ze is volgens haar vriendin Truus Gerbrands
rustig ingeslapen. Ze is net geen 90 jaar geworden. Ze was
in 2009 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Daar was ze reuzetrots op.
Thea was vele jaren zeer betrokken bij
de dialoogdiensten in de Brandaris
en samen met Truus lid van de
‘grote stuurgroep’. Vele malen
nam zij deel aan de voorbereiding
van de diensten. Zij zat in de aula
van de Brandaris altijd vooraan,
zorgde voor de collecte en had
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tijdens de dialoog bijna altijd het laatste woord. Zo ook
tijdens onze laatste dienst op 6 oktober 2019, waar
bijgaande foto door Wim Al van haar is gemaakt. Thea
was ook vele jaren actief als vrijwilliger bij de diensten
in Molenburg, een van de gronden voor haar Koninklijke
Onderscheiding.
‘Zuster Thea’ was in Molenwijk voor veel bewoners een
bekende wijkgenoot. Omdat ze lang in Schalkwijk als
ziekenverzorgster heeft gewerkt kende ze veel bewoners
van Schalkwijk. Ze werd ook wel ‘Kleine Omaatje’
genoemd en ging bij veel ouderen in de wijk op bezoek.
Op vrijdag 20 maart is van Thea in kleine kring afscheid
genomen.
Velen kregen van Thea met kerst een zelf geborduurde
kaart met een bijzondere wens of een gedicht. In 2012
stuurde ze ons de volgende tekst. Dat deze wens bij dit
afscheid haar laatste woorden mogen zijn:
Zij die zonlicht brengen
in het leven van anderen
worden zelf ook aangeraakt
door warmte en licht.
Frans Thissen en Ben van Roomen

*3 juli 1928 - † 28 maart 2020
Petronella Maria Houben-Thomas
In de gebedsdienst op 1 april waren we in een klein
gezelschap bijeengekomen om afscheid te nemen van
mevrouw Petronella Maria Houben-Thomas.
Zij is op zaterdag 28 maart in de vroege ochtend op
91-jarige leeftijd overleden in Schalkweide. In een sobere
dienst, in een moeilijke tijd voor de familie en de wereld,
hebben we haar met eerbied herdacht.
We hebben door de crisis alleen maar telefonisch contact
gehad en informatie uitgewisseld wie zij als moeder,
schoonmoeder en oma was.
Dochter Evelyne vertelde dat zij een behulpzame
vrouw was: ze zorgde goed voor haar gezin en had
een opbeurend karakter. Ze was veelal vrolijk. Na de
pensionering van haar man hebben ze samen nog een
mooie tijd gehad. Maar ook na het verlies van hem drie
jaar geleden heeft zij zich er goed door heen geslagen.
Echter, zes weken geleden kreeg ze extreme rugklachten
en op zaterdag 28 maart is zij overleden. Wij kunnen ons
gelukkig prijzen voor mensen die rondom haar hebben
gestaan. We denken aan haar kinderen en schoonfamilie
en de verzorgenden in Schalkweide. Er zijn altijd in ons
leven mensen die opstaan om anderen ten dienste te
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zijn, die hun liefde om niet geven aan een ander. We merken dat in het
bijzonder in deze onrustige tijd.
In het evangelie volgens Johannes hebben we gelezen: ‘Dit is Mijn
gebod, dat jullie elkander liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad.
Niemand heeft meer liefde dan deze, dat iemand zijn leven geeft voor
zijn vrienden.’ Dat Nelly mag rusten in vrede.
diaken Gert Jan van der Wal

*9 mei 1944 - † 11 april 2020
Ria de Haas-Lagerberg
Ria werd in de oorlog geboren in Leiden als zesde kind in het gezin
Lagerberg. Na haar is er nog een broertje gekomen. Het was een warm
en gezellig gezin.
In november 1965 trouwde ze met Co de Haas uit Noordwijk.
Bijzonder was, dat Co daarna gewoon weer naar zijn ouders ging
en Ria ook. Het was namelijk alleen het wettelijk huwelijk, vanwege
het belastingvoordeel. In februari 1966 trouwden ze voor de kerk en
gingen ze inwonen bij een oudere dame in een groot huis met een
trapgevel, aan de Steenschuur in Leiden. Eerst een klein kamertje
beneden, maar later een grote ruimte op de bovenste verdieping, waar
hun oudste dochter Jolanda is geboren. De tweede dochter, Mirjam,
is geboren in de Bachstraat. In 1972 verhuisde het gezin naar de Albert
Schweitzerlaan in Schalkwijk, omdat Co werkte bij de belastingdienst
in Haarlem.
Ria was heel actief. Ruim 32 jaar is ze bestuurslid van De Zonnebloem
geweest. Ze organiseerde dagtochten en vakantieweken voor langdurig
zieke mensen en ging natuurlijk ook mee als begeleider.
Ze was ook heel creatief en maakte de mooiste 3D-kaarten.
Daarnaast heeft ze lange tijd twee dagen per week op haar drie
kleinkinderen gepast. Ze knutselde met ze en deed heel veel spelletjes.
‘Ze was de liefste oma die je je maar kon wensen’, vertelde haar
kleindochter Eline, met haar ogen vol tranen, tijdens de uitvaart.
Ria kampte de laatste jaren met haar gezondheid. Onderzoeken wezen
in het begin niets uit. Tot het afgelopen september een naam kreeg:
glutenallergie. Een speciaal dieet moest de klachten verminderen. Dat
lukte niet. Niets smaakte haar meer, behalve het brood dat Co voor
haar is gaan bakken. Afgelopen maart besloot de specialist tot een
kijkoperatie. Toen werd een groot tumorproces ontdekt.Daarna is ze
heel snel steeds zieker geworden. Kort voor haar sterven heeft ze met
al haar gezinsleden nog een persoonlijk afscheidsgesprek gehad. Op
Paaszaterdag, heel vroeg in de ochtend, is ze thuis gestorven.
Tijdens de uitvaartdienst op donderdag 16 april, waarbij we luisterden
naar mooie Nederlandstalige liederen en foto's en een kort filmpje van
haar droomreis naar Italië werden getoond, hoorden we van haar broer
Jan, van haar kleindochter Eline en van haar beide dochters hoe geliefd
deze vrouw was en hoe speciaal ze was voor iedereen. ‘We houden
van je’, waren de laatste woorden van Jolanda en Mirjam.
Ineke Liefting
- Parochieblad -

Kerkgelegenheden
Moeder van de Verlosserkerk,
Prof. Eijkmanlaan 48, 023-5330528
Kapel 'De Bron' in Schalkweide,
Fl. v. Adrichemlaan 15, 023-8922900
Stichting Sint Jacob
In Verzorgingshuis Schalkweide en
Verpleeghuis Meerhoeve voorlopig geen
vieringen op zaterdag.
Kennemerhart
In Verzorgingshuis De Molenburg voorlopig
geen vieringen op woensdag.
Verspreiding kerkblad
Europawijk: G.J.M. Versteeg,
Engelandlaan 187, 023-5333696
Boerhaavewijk: F. Brondsema,
Roordastraat 130, 023-5362695, coördinator
Molenwijk: Y. Bras-Rienstra,
Mathijsenstraat 36, 023-5400812
Meerwijk: G. van Baekel,
H. Dunantstraat 31, 023-5334343
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Bavo Haarlem

DE WEZENS VAN
DE KATHEDRAAL
In de zomer van 2019 waren de bezoekers onder de indruk van de loopbrug die de Vrouwen Toren hoog boven de grond met de Mannen Toren
verbond. De klim naar boven en een wijds uitzicht over Haarlem en ver
daarbuiten: het was grandioos. Met wat vertraging i.v.m. de huidige
Covid-19 pandemie start een nieuwe tocht dóór en óver de kathedraal.
Want aan de oostzijde van de kerk, op pinakels en gootelementen, staan
‘de wezens van de kathedraal’: beelden om de boze machten buiten de
deur te houden. Bezweringen, zo u wilt. Vanaf de grond zijn ze niet goed
waarneembaar. Dat is de reden om nogmaals een soort ‘Klim’ te organiseren: langs de wezens van de kathedraal.
De nieuwe tentoonstelling leidt de bezoekers via vier van de twaalf
torens die de kathedraal rijk is. De route gaat binnen door de kathedraal, maar ook buitenom over het dak. Je loopt door de grootste pilarengalerij (de absisrondgang) aan de oostkant van Haarlem. Hier heb je
zicht op de binnenstad, maar vooral op een aantal monsterlijk mooie
beelden: de wezens van de kathedraal. Op 25 meter hoogte realiseer
je wederom waarom deze kathedraal uniek is en tot de top vijf van
belangrijke Europese kerken uit de periode 1850-1950 behoort.
Vervolgens dalen we af naar de crypte onder de kathedraal waar,
prachtig uitgelicht met uitleg over de diepere betekenis ervan, de
wezens op ware grootte worden getoond. De crypte komt uit bij het
Kathedraal Museum waar uitleg gegeven wordt over de omvangrijke
restauratie en waar o.a. bijzondere ansichtkaarten over de kathedraal
worden getoond. Deze tentoonstelling is uitermate geschikt om te
ondernemen met 1,5 meter afstand, door de uitgestrekte ‘route’ door
de kathedraal kan voldoende ruimte worden gehouden.
Openingstijden
• Dagelijks van 26 juni t/m 31 oktober van 10.30 uur tot 17.00 uur, op
zondag vanaf 12.00 uur.
• De kassa gaat een half uur voor openingstijd open en sluit om
16.30 uur.
• De aanvang van de laatste shift is om 16.00 uur (bezoekers hebben
dan maximaal 60 minuten de tijd voor hun bezoek).
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Ticketing
Voor een bezoek aan de Wezens van de
Kathedraal heb je een ticket nodig voor een
bepaalde shift. Een toegangskaartje is dus
gekoppeld aan een vastgelegde datum en
tijdstip om zo het aantal mensen te reguleren. Alleen op dat moment heeft de bezoeker
toegang tot de tentoonstelling.
Tickets zijn alleen online verkrijgbaar. Bij
de aankoop worden vragen gesteld over de
gezondheid conform de maatregelen van het
RIVM.
De verwachting is dat een bezoek aan
De Wezens van de Kathedraal gemiddeld
60 minuten zal duren.
Arjan Smit

HET HEEFT DE MAJESTEIT
BEHAAGD…

KATHEDRAAL OPENT WEER
VOORZICHTIG DE DEUREN
VOOR BEZOEKERS
Na twee maanden gesloten te zijn voor bezoekers, die de kathedraal
komen bewonderen of de toren willen beklimmen,, kunnen we vanaf 1 juni
de kathedraal weer open stellen. Het zal anders worden dan voorheen,
want we zullen ons aan de richtlijnen van het RIVM moeten houden.
In de maand juni willen we langzaam opstarten, zodat we allemaal de
tijd hebben om te wennen aan de nieuwe situatie. Daarom zijn we in
juni open van maandag t/m zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.
Om veilig voor ons en voor de bezoekers open te kunnen zijn volgen
we het Museumprotocol. Dat betekent gescheiden in-/uitgang, een
duidelijke eenrichtingsroute in de kathedraal, afstandsmarkeringen bij
de entree en een plexiglas scherm bij de balie. Het aantal bezoekers
moeten we beperken tot 30 personen, die tegelijkertijd aanwezig
mogen zijn. De horecahoek is gesloten, daarentegen zal het Kathedraal
Museum wel open zijn. Ook de torens kunnen beklommen worden
door maximaal 10 personen tegelijkertijd.
Na 1 juli openen we een nieuwe looproute buitenom over de apsis aan
de Leidsevaart. Hier heeft u dan zicht op de beelden van de kathedraal
en de stad. Toegang is 7 dagen per week, van 10.30 tot 17.00 uur,
uitgezonderd zondagochtend.
Voor al deze activiteiten zullen we weer veel vrijwilligers nodig hebben
om alles in goede banen te leiden. Mocht u tijd en interesse hebben
om mee te helpen, meldt u zich dan op e-mail
vrijwilligers@koepelkathedraal.nl !

Jongstleden 24 april heeft de
burgemeester van Haarlem, de
heer Wienen, telefonisch aan Wim
Eggenkamp, voorzitter van onze
Stichting, meegedeeld dat het
Zijne Koninklijke Hoogheid Koning
Willem Alexander behaagd heeft zijn
koninklijke onderscheiding van Ridder
in de Orde van Oranje Nassau te
bevorderen naar Officier in de Orde
van Oranje Nassau.
Niet alleen de voorzitter, maar ook
de penningmeester van de Stichting,
Arnoud de Roij van Zuijdewijn,
evenals ook de titulair-organist van
de kathedraal, Ton van Eck, zijn
koninklijk onderscheiden.
Burgemeester Femke Halsema van
Amsterdam deelde dit mede aan
Arnoud de Roij van Zuijdewijn en
burgemeester Klaas Tigelaar van
Leidschendam-Voorburg meldde
hetzelfde aan Ton van Eck.
Op landelijk niveau wordt nog
gekeken naar een gepaste datum
waarop de onderscheiden personen
feestelijk zullen worden gedecoreerd.

We zien uit naar het komende zomerseizoen.
Frans van Dongen, kerkenwacht
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Zaterdagmiddagconcerten in de Bavokathedraal
Voor de 47ste serie Zaterdagmiddagconcerten, die worden georganiseerd rond het
Willibrordusorgel, is dit jaar veel anders dan voorheen. De Stichting Willibrordusorgel is
gelukkig, dat zij toch nog een deel van de serie kan laten doorgaan, ook al kan deze pas
op zaterdag 4 juli aanvangen. De concerten zullen, met ingang van dit seizoen, een uur
later beginnen dan voorheen, dus om 16.00 uur.
Tot en met zaterdag 26 september
vindt dan wekelijks een concert
plaats dat ongeveer één uur duurt. In
totaal zijn dat nog altijd 13 concerten.
Hoewel er nogal wat organisten uit het
buitenland hebben afgezegd, treden
toch zes buitenlandse organisten op
in deze serie. We mogen niet alleen
trots zijn op ons Willibrordusorgel, dat
internationale bekendheid geniet, maar
ook op de concertserie. Het is de grootste
particuliere jaarlijkse orgelserie die in
een kerk in ons land plaatsvindt en het
is zeker de moeite waard om een keer
te komen luisteren. De toegang tot de
concerten is gratis, maar we hopen dat
de bezoekers na afloop blijk geven van
hun waardering door een vrijwillige gave
naar draagkracht in de collecte, zodat de
kosten kunnen worden gedekt.
Nieuw is dat u, volgens
overheidsvoorschrift, van tevoren moet
reserveren. Dat kan online
- via de website
www.koepelkathedraal.nl
- door het sturen van een e-mail naar
concerten@rkbavo.nl
Degenen die niet zo handig met de
computer zijn kunnen bellen naar
06-82887803 en hun reservering daar
inspreken.
Bij uw reservering dient u op te geven:
- de datum van het concert dat u wilt
bezoeken
- uw naam
- het aantal plaatsen dat u wilt reserveren
- uw telefoonnummer
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Dit jaar besteden we speciale aandacht
aan Louis Vierne (1870-1937), de blinde
organist van de Notre-Dame in Parijs
en aan zijn collega Charles Tournemire
(1870-1939) van de Ste.-Clotilde in
dezelfde stad. Beiden zijn 150 jaar
geleden geboren en schreven prachtige
en indrukwekkende muziek voor hun
instrument, maar hun composities
contrasteren erg van elkaar. Vierne
schreef vooral impressionistisch getinte
concertmuziek, waaronder 6 Symfonieën
en 24 Fantasiestukken met wereldse titels
zoals Naïades (waternimfen), Fantômes
(spoken), Sur le Rhin (op de Rijn) en
Carillon de Westminster (op het Big Ben
thema). Daartegenover vormde voor
Tournemire het Gregoriaans de grote
inspiratiebron en schreef hij een cyclus
van 52 afleveringen voor alle zondagen
van het kerkelijk jaar met voor-, tussenen naspelen. Achter in de kathedraal
liggen flyers. Die kunt u ook downloaden
op de website willibrordusorgel.nl, waar
u tevens meer informatie vindt over de
concerten. Informatie vindt u ook op
facebook.com/koepelkathedraal. Mocht
u niet in de gelegenheid zijn de concerten
te bezoeken of dat nog niet aandurven,
dan komt via het YouTube-kanaal van
de Bavokathedraal in de week na het
concert een opname beschikbaar die u
kunt beluisteren. We stellen u daarbij in
de gelegenheid een donatie te doen voor
de extra kosten die we daarvoor moeten
maken.
Ton van Eck, titulair organist

INTERNATIONALE ORGELZOMER
datum

uitvoerenden

programma

4 juli

Jörg Hannes Hahn (Stuttgart, D)

J.S. Bach, Georg Muffat, Vierne, D. Heusinger, Reger

11 juli

Jaap Zwart

Rinck, Vierne (Symf. 3), Tournemire

18 juli

Ton van Eck

Vierne (Symf. 5), Tournemire

25 juli

Matteo Imbruno

Liszt (Ad nos)

1 aug

Jean-Pierre Steijvers & Hiroko Inoue (Osaka, J

Bach, Rachmaninoff, Merkel, Vierne

8 aug

Willem Hörmann

Vierne, Tournemire, Widor (Symf. 6)

15 aug

Tobias Horn (Stuttgart, D)

Bach, Vierne, Tournemire, Dupré (Psaume XVIII)

22 aug

Stefano Pellini (Modena, IT)

C. Franck, M. E. Bossi, O. Respighi

29 aug

Nicolò Sari (Venetië, IT)

Bach, Rinck, Vierne, Franck, Petrali

5 sep

Marc Fitze (Bern, CH)

Vierne (Symf. 2), Hans-Peter Graf

12 sept

Stephan van de Wijgert,

o.a. Vierne (Symf. 6)

19 sept

Tjeerd van der Ploeg

Leo Sowerby (Pageant of autumn), Charles Tournemire

26 sept

Ton van Eck m.m.v. Maarten Elzinga & Arthur Kerklaan, trompet

Vierne (symf. 1), Reichel, Gardner

Wijzigingen voorbehouden; zie voor actuele informatie: www.willibrordusorgel.nl

HUWELIJK
Op 21 mei vond het huwelijk plaats van
René Josephus Petrus Maria Former en
Valerie Franke in de St. Bavokathedraal, met
kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst als
voorganger. Onze hartelijke felicitaties aan dit
stralende bruidspaar!
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Groenmarkt Haarlem

CORONA EN ONLINE VIEREN
Het wereldwijde coronavirus heeft ons allemaal in de greep. Zoals u weet niet
alleen hier in Nederland. Hoe duidelijk werd dat tijdens de Paasviering op het
stille Sint Pietersplein, normaal gesproken vol met belangstellende gelovigen.
Nu liep, sprak en bad paus Franciscus daar helemaal alleen. Het was een
indrukwekkend gezicht.
Ook in de Groenmarktkerk is het stil, stiller. De kerk is echter niet gesloten en
bleef en blijft open voor een persoonlijk gebed, voor het opsteken van een
kaarsje, voor een kort praatje op 1,5 meter. Het is goed om een plek te hebben
die vertrouwd is en waar je je even terug kunt trekken uit de onwerkelijke
wereld buiten.
De wekelijkse diensten op dinsdag en vrijdag konden helaas niet doorgaan,
net zomin als de zondagse vieringen. Broeder Savio wilde koste wat kost de
vaste bezoekers niet teleurstellen en de vieringen blijven doorzetten. Vandaar
dat via de website van de Groenmarktkerk https://www.groenmarktkerk.
nl/vieringen/ en via de Facebookpagina de vieringen teruggezien konden
worden. Zo blijft broeder Savio -met hulp van Frans- in contact met degenen
die zo graag aanwezig zijn bij deze korte diensten.
Dank daarvoor, broeder Savio!

STILTECENTRUM
BLEEF EN BLIJFT
OPEN
We zijn heel blij dat het Stiltecentrum met de
hulp van vele vrijwilligers op de werkdagen
open kon blijven. Enkele trouwe vrijwilligers
vonden het gezien hun leeftijd niet verstandig
om naar de kerk te komen en zijn tijdelijk
vervangen door anderen. Wij hopen dat
iedereen straks weer in ‘het nieuwe normaal’
zijn of haar taak durft en kan voortzetten.
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UITSTEL IS GEEN AFSTEL
Nu de deuren overal in ons land weer voorzichtig open gaan, kunnen
we een beetje vooruit kijken en plannen maken. Met de nodige
voorzorgsmaatregelen en enkele beperkingen kunnen we binnenkort
weer op de zondagen gaan vieren. En de vaste vieringen door de week,
de adempauze op maandag en de gebedsvieringen op dinsdag en
vrijdag zullen dan ook weer op een meer gebruikelijke wijze kunnen
plaats vinden. Het zal fijn zijn om weer bij elkaar te komen in de kerk.
Jammer genoeg hebben we een paar feestelijke gelegenheden moeten
uitstellen. Maar wat in het vat zit verzuurt niet! De feestelijke viering
van het 30-jarige bestaan van het Stiltecentrum zal plaats gaan vinden
in september. En de jaarlijkse feestdag van onze gemeenschap, die
we altijd vieren rond de feestdag van de Heilige Antonius van Padua,
willen we dit jaar ook houden in september. We gaan het nieuwe
werkjaar feestelijk starten!

VREDESWEEK
19 TOT EN MET 27 SEPTEMBER 2020

GELUKWENSEN
Al is het in de kerk stil, ook in
coronatijd blijft er werk achter de
schermen nodig. Dank aan onze
vrijwilligers die in deze onzekere tijd
hiermee door kunnen gaan, elkaar
vervangen en een oogje op elkaar
houden. Dat is echt wat je noemt:
onderling pastoraat. Fantastisch!
Onder onze vrijwilligers zijn twee
personen die we extra in het licht
willen zetten.
Op 3 mei was Rob Mascini 40 jaar
diaken. De feestelijke viering in
onze kerk kon helaas niet doorgaan.
Op afstand hebben we onze
gelukswensen overgebracht.
En broeder Savio vierde eind mei zijn
80ste verjaardag. In een bijna lege
kerk hebben we hem toch even in
het zonnetje gezet, terwijl thuis heel
veel kaarten binnenkwamen. Dankzij
Adelies en Gré is er een boekwerk
voor Savio gemaakt, met bijdragen
van vrijwilligers en bezoekers van de
Groenmarktkerk, die allemaal foto’s,
gedichten en teksten verzamelden.

In onze kerk is al vele jaren aandacht voor de jaarlijkse Vredesweek.
Dat past bij ons franciscaanse karakter en onze traditie. Het thema
van dit jaar is: 'Vrede verbindt verschil'.
De beide vieringen doordeweek (op dinsdag en vrijdag om 12.30
uur) zullen in het teken staan van het thema van de Vredesweek.
Op maandag 21 september is er
een vredesgebed om 12.30 uur en
op zondag 27 september is een
afsluitende viering om 10.30 uur.
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Geef
voor
je kerk

Ik geef om een plek
waar ik mijn geloof in
God kan delen

... daarom
geef ik voor
mijn kerk
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Colofon
JAARGANG 2 NR. 3
parochieblad van de gezamenlijke parochies in Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort en de
Haarlemse parochies Joseph, Schalkwijk, Bavo en Groenmarkt
Kopij voor het volgende nummer kunt u bij de contactpersonen inleveren tot uiterlijk 28 augustus 2020.
voor Bloemendaal bij: mw. F.v.d. Berg, tel: 023-5762623, e-mail: fcmjkolster@gmail.com
voor Overveen bij: dhr. J.Struycken, e-mail: joris.struycken@quicknet.nl
voor Aerdenhout bij: mw. A. Klunder tel: 023-5245018, e-mail: d.klunder@hetnet.nl
voor Zandvoort bij: mw. S. Kluyskens, tel: 023-5731225, e-mail: sandrakluyskens@hotmail.com
voor Joseph bij: dhr. P. Verhoef, tel: 023-5321112, e-mail: bulletin@josephkerk-haarlem.nl
voor Schalkwijk bij: mw. R. Jongejan, tel: 023-5330528, e-mail: redactiekwadrant@gmail.com
voor Bavo bij: mw. B. Massaro, tel: 06-14536685, e-mail: bibianamassaro@gmail.com
voor Groenmarkt bij: mw. A. McDonnell, tel: 023-5311655, e-mail: alison.and.leonard@wxs.nl
Pastoraal Team
pastoor dr. B.J. Putter

06-12833348

bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Voor pastoraal gesprek:
kapelaan B.C. Beemster
06-81105100
kapelaan J.F.E.M. van Voorst tot Voorst 06-49384909
diaken G.J. van der Wal
06-43223690
kanunnik dr. A.J.M. Hendriks
06-22962379
diaken Ph. Weijers (liturgische assistentie Bavo)

kapelaanbeemster@outlook.com
kapelaanjohannes@gmail.com
gertjanvanderwal@live.nl
pastoorhendriks@telfort.nl (Josephparochie)
p.s.weijers@hccnet.nl

Medewerkster geloofsopbouw:
Rowy van Dijk

rvandijk@rkhaarlem.nl

06-45363857

Parochiebestuur
pastoor B.J. Putter, voorzitter
dhr. J.G. Vorstman, vice-voorzitter
dhr. J.G.A. Struycken, secretaris
dhr. C.A.G. Kroon, penningmeester
mevr. C.M.M. van der Grinten
dhr. J. van Heusden
dhr. M.F.L. Rademakers
Secretariaat BOAZ-parochies, Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen, tel: 023-5277462
mw. P. van der Voorn, coördinator, e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com .
Voor informatie en afspraken over dopen, eerste communie, vormsel, huwelijk, biecht, ziekenzalving,
overlijden, ledenadministratie, adreswijzigingen, etc.
Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
Voor alle actuele activiteiten: www.rkhaarlem.nl
Caritas
Steunaanvragen:
Caritas Bloemendaal Overveen is bereikbaar via bloemendaal.overveen@caritasboaz.nl
Caritas Aerdenhout Zandvoort is bereikbaar via aerdenhout.zandvoort@caritasboaz.nl
IPCI BOAZ NL39 ABNA 0543772934 t.n.v. IPCI Caritas BOAZ
IPCI Haarlem Stad NL07 RABO 0127458026 t.n.v. Caritas Haarlem Stad
Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk NL22 ABNA 0412522152
IPCI H.H. Antonius Bavo Haarlem NL32 RABO 0120897563
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PAROCHIEGEMEENSCHAP
BLOEMENDAAL
Kerk H. Drie-eenheid, Bispinckpark 1, 2061 SG,
Bloemendaal, tel: 023-5256801
Open: dinsdag 10.00-12.00 uur
e-mail: rk.bloemendaal@tiscali.nl
Locatie-coördinatoren
mw. M.A.E.G Hin, tel: 023-5264608
e-mail: marjahin@kpnmail.nl
mw. B.F.A. van Holk, tel: 023-5373904
e-mail: trixvanholk@quicknet.nl
Contact voor uitvaarten
mw. M. Hin, tel: 06-33592492
R.K. begraafplaats Adelbert, Dennenweg 17a,
Bloemendaal, tel: 06-22522860
Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL14 INGB 0000551213
t.n.v. R.K. Parochie Gemeenschap Bloemendaal
Overige betalingen:
NL70 ABNA 0626811554
t.n.v. RK Parochie
Gemeenschap Bloemendaal

PAROCHIE
HH. ANTONIUS&PAULUS AERDENHOUT
Sparrenlaan 9, 2111 AE Aerdenhout, tel: 023-5241874
Open: maandag-woensdag-vrijdag 13.00-15.00 uur,
e-mail: kerkelijk.bureau@online.nl
Locatie-coördinator
mw. A.C.M. Klunder, tel: 023-5245018
Contact voor uitvaarten
mw. A.C.M. Klunder, tel: 06-40326558
Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL34 ABNA 0563327642 t.n.v.
Antonius&Paulusparochie, Aerdenhout
Verhuur Spar:
dhr. W.Th.F. v.d. Berg, tel: 023-5246612
Voor vragen over financiën:
dhr. W.Th.F. v.d. Berg, tel: 023-5246612
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www.rkhaarlem.nl

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW
ONBEVLEKT ONTVANGEN OVERVEEN
Korte Zijlweg 7, 2051 BD, Overveen, tel: 023-5277462
Open: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail: parochie.olvoo@planet.nl
Locatie-coördinator
dhr. P.C.J. Speet, tel: 06-13354450 (tijdens kantooruren)
Contact voor uitvaarten
dhr. C.A.G. Kroon, tel: 06-27166033/ 023-5277462
R.K. kerkhof Overveen, mw. P.P.M. van der Voorn,
tel: 023-5277462
Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL59 INGB 0002252656
t.n.v. Adm. Kerkbijdrage Parochie Overveen
Overige betalingen:
NL83 INGB 0000079036
t.n.v. Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Overveen

PAROCHIE
ST. AGATHA ZANDVOORT
Grote Krocht 45, 2042 LV Zandvoort, tel: 023-5718868
e-mail: kerkelijk.bureau@online.nl
Locatie-coördinator
mw. S.M.H. Kluyskens, tel: 023-5731225
Autorijdienst op zondag
mw. H.C.J. Schoo, tel: 023-5713430
Contact uitvaarten / begraafplaats St. Agatha
mw. H.P. Bluijs, tel: 023-5736321 en 06-16524243
Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL36 ABNA 0565848054 t.n.v. St. Agathaparochie,
Zandvoort
Overige betalingen
NL80 ABNA 0565848038 t.n.v. St. Agathaparochie,
Zandvoort
Voor vragen over financiën:
dhr. J.D.M. Lehman, tel: 023-5719861
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PAROCHIE
ST. JOSEPHHAARLEM
Jansstraat 41, 2011 RT Haarlem
Parochiesecretariaat:
tel: 023-5321112, ma 10.00-16.00 uur
e-mail: secretariaat@josephkerk-haarlem.nl
Locatiecoördinator:
mw. C. van der Grinten
(voor vrijwilligers en parochie-activiteiten)
e-mail: rut_en_co@versatel.nl, tel: 023-5343773
Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL15 INGB 0000114501
t.n.v. RK kerkbestuur parochie St. Joseph
Overige betalingen
NL80 ABNA 0560068778
t.n.v. RK kerkbestuur parochie St. Joseph
www.josephkerk-haarlem.nl

PAROCHIE
SCHALKWIJK HAARLEM
Moeder van de Verlosserkerk,
Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB Haarlem
Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat:
tel: 023-5330528, e-mail: rk.schalkwijk@antenna.nl
voor wijzigingen en autorijdienst
Parochiecentrum geopend
ma t/m vrij 09.30-12.30 uur
Diaconaal spreekuur:
maandag 09.30-10.30 uur parochiecentrum
Parochierekening en Kwadrant
NL55 INGB 0003862734
t.n.v. r.k. par. gemeenschap Schalkwijk
Financieringsfonds
NL85 INGB 0002077200 of NL89 ABNA 0561693463
t.n.v. financieringsfonds
www.rkschalkwijk.nl

PAROCHIE HH. ANTONIUS&BAVO
BAVO HAARLEM

PAROCHIE HH. ANTONIUS&BAVO
GROENMARKT HAARLEM

St. Bavokathedraal,
Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem

St. Antonius van Padua,
Nieuwe Groenmarkt 12, 2011 TW Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat:
tel: 023-5323077 ma t/m vrij van 9.30-12.30 uur
voor algemene info, planning, vragen,
ledenadministratie
e-mail: info@rkbavo.nl
Contactpersoon uitvaarten:
dhr. H. Tuyn, tel: 06-28982539
NL58 INGB 0000092387 t.n.v. parochiebestuur St. Bavo
NL44 INGB 0654494312 t.n.v. parochiebestuur St. Bavo

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat:
tel: 023-5311655 ma t/m vrij van 9.30-12.30 uur
e-mail: groenmarktkerk@gmail.com
NL68 INGB 0001961397 t.n.v. parochiebestuur
St. Antonius van Padua Haarlem
NL93 ABNA 0230851126 t.n.v. parochiebestuur
St. Antonius van Padua Haarlem
www.groenmarktkerk.nl

www.rkbavo.nl
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Rijksmuseum
'Gezicht op de Amsterdamse Vaart te Haarlem' Georg Balthasar Probst 1742 - 1801

U ontvangt dit blad gratis, vier maal per jaar.
Ontvangt u het liever niet? Laat het ons weten, dat bespaart kosten en het milieu.
Zend een e-mail aan secretariaat.boaz@outlook.com of stuur een bericht aan het secretariaat,
Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen met vermelding van volledige naam en adres.
Ontvangt u dit Parochieblad graag en wilt u een bijdrage geven? Zie de informatie op de laatste pagina’s:
elke parochie heeft een eigen bankrekeningnummer. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

