
van de samenwerkende parochies in 
Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort 

en de Haarlemse parochies Joseph, Schalkwijk, Bavo en Groenmarkt

oktober - december 2020



Ik geef om een plek
waar ik mijn geloof in

God kan delen

... daarom 
geef ik voor 
mijn kerk      

Geef 
voor 
je kerk

Voor het overmaken van uw bijdrage: zie de bankrekeningnrs. van de diverse 
parochies op de laatste pagina’s van deze brochure.

Bij de voorpagina
De titel van dit werk uit 1797 door Jacob Cats is ‘September, October, November / Herfst Namiddag Waater’. Niet alleen 

vanwege de maanden past het bij deze uitgave van het Parochieblad. We zien links een kerk, de plek waar het veilig en 

beschut is, in Gods huis. We zien daaronder een man die de handen biddend ten hemel heft en ook aan de anderen 

is de hulpeloosheid af te zien. Weerloos zijn ze te midden van de stormen van het weer, van het leven. Zoals ook wij 

ons kunnen voelen met alles wat nu over ons heen komt en de weinig hoopgevende nieuwsberichten. Toch is er hoop. 

Getuige de regenboog. God verlaat ons niet. Hij is zijn verbond indachtig en zal ons redden en bijstaan te midden van de 

nood. Hij blijft Immanuel, God met ons. Ook wij bidden dat wij, onze dierbaren en allen gered mogen worden en de storm 

weer zal gaan liggen.
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Langzaam maar zeker nadert de herfst. De herfst als een periode van 

loslaten: de bomen verliezen hun blad, de natuur bereidt zich voor op 

de winter, zij moet de uitbundige zomer achter zich laten. Over dat 

loslaten kunnen wij inmiddels meepraten sinds het bekende virus in 

maart van dit jaar Nederland en ook onze eigen regio bereikte. Vele 

maatregelen volgden, niets was meer hetzelfde, over bijna alles moest 

opnieuw worden nagedacht. Het leven veranderde geheel. We denken 

natuurlijk op de eerste plaats aan diegenen die zelf door het virus 

getroffen werden of worden of die daaraan naasten verloren hebben. 

Maar ook voor vele anderen was het ingrijpend: eenzaamheid sloeg 

toe of werd nog groter, en velen kampen nog altijd met financiële 

onzekerheid: wat zal de toekomst brengen? Hoewel de situatie 

minder ernstig is dan in de maanden voor de zomer, blijft die grote 

onzekerheid. We worden telkens weer gewaarschuwd dat het virus nog 

altijd onder ons is en zomaar weer de kop op kan steken. Nog altijd 

moeten we het vertrouwde loslaten, mogen we niet terugvallen in 

oude gewoonten en kunnen we niet ver vooruit plannen.

In onze kerken is het niet anders. Alle voorzorgsmaatregelen zijn 

getroffen, waardoor iedereen veilig bij de vieringen aanwezig 

kan zijn. Maar het is anders. We zitten op afstand van elkaar, er 

is geen samenzang, de ontmoeting na afloop is beperkt en de 

voorzorgsmaatregelen zijn duidelijk aanwezig. Toch hebben we in onze 

kerken geprobeerd dat allemaal niet overheersend te laten zijn. En 

velen zijn vanaf juni en vooral juli teruggekeerd voor de vieringen op de 

zondag of de weekdagen. Een aantal van u neemt het zekere voor het 

onzekere en is met ons verbonden via de livestream van de kathedraal 

(zie www.rkhaarlem.nl) of volgt de zondagse H. Eucharistieviering op 

de televisie. Vooral zijn we echter dankbaar dat we weer samen mogen 

vieren en elkaar weer mogen begroeten. Deze weken beginnen enige 

van onze koren ook voorzichtig weer met repeteren zodat ze, hoewel 

in een kleinere samenstelling vanwege de afstand, toch weer kunnen 

zingen bij de vieringen.

Het loslaten is deze zomer ook heel concreet geworden voor de 

parochianen van de kerk van de H. Antonius te Aerdenhout. Op zondag 

5 juli jl. vond daar de laatste zondagsviering plaats. Als gevolg van 

corona konden maximaal 50 mensen een plaats vinden in de kerk, het 

bleek dat dit exact het aantal was dat zich had aangemeld voor de 

viering. Duidelijk is dat dit geen gemakkelijke dag was, een deel van 

de parochianen had zich buiten de kerk verzameld om daarmee te 

laten blijken, dat ze het er niet mee eens waren of liever uitstel hadden 

gezien van deze laatste zondagsviering. Desalniettemin werd de viering 

zelf door velen als waardig beleefd. Het kerkgebouw blijft vooralsnog 

beschikbaar voor uitvaarten en doopjes, al zal het aantal aanwezigen 

voorlopig dus beperkt zijn als gevolg van corona.

Dit najaar zullen we ook één van onze pastores moeten loslaten: 

kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst zal na Kerstmis onze 

parochies verlaten, hij zal dan intreden bij een religieuze congregatie. 

Op de volgende pagina vertelt hij hier zelf meer over. Aangezien hij de 

komende maanden nog gewoon werkzaam 

zal zijn in onze parochies is er nog voldoende 

gelegenheid om afscheid van hem te 

nemen en zullen we daar in het volgende 

parochieblad ook nog bij stil staan. Duidelijk 

is natuurlijk dat hij de afgelopen twee jaar 

bij ons niet alleen heel veel activiteiten 

heeft opgezet, maar ook met velen in onze 

parochies een band heeft opgebouwd. We 

zullen hem in elk geval gaan missen. Het 

betekent niet dat alles waar hij bij betrokken 

is nu plotseling zal stoppen, de hoop en 

verwachting is dat er voor hem een opvolger 

zal komen. Ook was sinds vorig jaar Rowy van 

Dijk, onze medewerkster geloofsopbouw, 

betrokken bij veel van de activiteiten en zij 

blijft zich inzetten in onze parochies.

Tenslotte heeft in augustus Martijn 

Rademakers aangegeven zich terug te trekken 

uit het parochiebestuur vanwege andere 

zaken die nu zijn aandacht vragen. Sinds 

2008 heeft hij veel tijd aan de parochies 

besteed, we danken hem daar heel hartelijk 

voor! 

Herfst
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De herfst. Loslaten om daarna tot nieuw 

leven te komen. Heel passend is natuurlijk 

ook dat Allerzielen gevierd wordt in het 

najaar. We staan stil bij onze overledenen, die 

van ons zijn heengegaan om een nieuw leven 

binnen te gaan. Daar willen we voor bidden, 

voor hen en ook dat we zelf altijd gericht 

blijven op dat eeuwig Leven, dat ons doel 

moet zijn. Als christenen, als gelovigen, staan 

we op een eigen wijze in het leven. Natuurlijk 

doet het pijn als we mensen verliezen, als we 

zelf getroffen worden door ziekte of ongeluk. 

Als het leven nu anders gaat dan gepland, 

als we misschien heel dierbare contacten 

moeten missen of mensen ongewild op 

afstand moeten houden. Maar als christenen 

volgen we Christus, die ons heeft geleerd 

dat we niet slechts leven voor ons bestaan 

hier op aarde. Maar dat we leven gericht op 

onze thuiskomst bij Hem. Er is meer dan wat 

wij bezitten, dan wat ons bezighoudt in dit 

leven. En ook nu al is hij met ons, is hij met 

ons begaan en wil hij ons bijstaan. Temidden 

van onze eenzaamheid, temidden van onze 

hulpeloosheid die we allemaal meer of 

minder ervaren.

We hopen en bidden dat de situatie rond 

corona spoedig mag verbeteren, terwijl we 

blijven steunen op Zijn aanwezigheid in ons 

leven.

pastoor Bart Putter
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Nieuwe stap voor kapelaan  
Johannes van Voorst tot Voorst
De wegen van God zijn ondoorgrondelijk, daar kan ik al lang van getuigen. Door 
een uitgebreid proces van onderscheiding ben ik tot de conclusie gekomen dat 
God mij roept om in te treden in het religieuze leven. Al meerdere jaren werden 
kleine zaadjes geplant en in het afgelopen jaar is God expliciet geworden. Ook 
het verlangen aan mijn kant om Christus op deze specifieke manier te volgen is 
heel groot geworden. Binnenkort zal ik gaan intreden bij het Instituut van het 
Mensgeworden Woord, dat oorspronkelijk uit Argentinië komt en wordt afgekort 
met IVE, van het Spaanstalige Instituto del Verbo Encarnado. 

Veel mensen hier kennen deze religieuze familie 

vooral van de ‘blauwe zusters’, die eigenlijk beter 

‘servidoras’ genoemd kunnen worden naar hun 

naam Dienaressen van de Heer en de Maagd van 

Matará. De religieuze familie bestaat uit paters, 

broeders, zusters en derde ordeleden, verspreid 

over alle continenten, zowel actief als contem-

platief. In Nederland zijn de paters IVE actief in 

parochies in het bisdom Haarlem-Amsterdam en 

Roermond en bij verschillende activiteiten. Om als 

diocesaan priester in te treden in het religieuze 

leven is een minder gebruikelijke stap, maar niet 

onbekend. Ruim zes jaar ben ik diocesaan priester, 

dat is ook wat God van mij vroeg en ik heb met 

al mijn tekortkomingen gegeven wat ik kan. Nu 

vraagt God aan mij een andere weg te gaan. Het 

religieuze leven is een manier om Christus van 

meer nabij te volgen, om te streven naar de meest 

volmaakte eenwording met Hem en dat door 

middel van de geloften van armoede, kuisheid en 

gehoorzaamheid. Een diocesaan priester belooft 

gehoorzaamheid aan de bisschop en kuisheid, 

de geloften die een religieus aflegt zijn in zekere 

zin meer allesomvattend. De religieuze priester is 

daarmee niet beter dan de diocesane priester, het 

is een andere manier van leven en overgave die de 

Heer nu van mij vraagt. In leven van gemeenschap 

volgens de genoemde geloften en de toewijding 

aan Maria wil ik mij dan volledig toewijden aan 

Jezus Christus. Vanuit die toewijding zullen dan 

evangelisatie, missie, verkondiging van het geloof 

en andere apostolaten komen. Deze stap is een 

offer, voor mij en voor de Kerk hier in Nederland. 

Elke priester is hier zo hard nodig. Maar als God 

dit vraagt, dan zal Hij het offer ook ruim belonen. 

Daarbij werd ik onder andere geïnspireerd door 

wat in het Evangelie staat: ‘Jezus riep tot zich die 

Hij zelf wilde…’ (Marcus 3, 13). Concreet betekent 

dit: tot en met Kerstmis blijf ik in de parochies van 

‘Haarlem & BOAZ’ met al het priesterlijke werk. Wel 

zal ik langzaamaan taken afronden en overdragen 

aan anderen. Rond de jaarwisseling zal ik vertrek-

ken naar Italië en daar beginnen aan het noviciaat, 

dat zeker een jaar duurt. Wat daarna zal komen, 

dat weten God en mijn toekomstige oversten! Ik 

besef dat dit voor velen een verrassing kan zijn en 

dat er vragen leven. Ik sta er altijd voor open om te 

praten, maar wil proberen om mijn huidige pasto-

rale taken en verantwoordelijkheden in ‘Haarlem & 

BOAZ’ zo goed mogelijk te volbrengen. Dus ik vraag 

begrip als ik niet meteen beschikbaar ben voor 

vragen of gesprek over deze nieuwe stap. Met deze 

stap ben ik vanaf het begin van mijn onderschei-

ding heel expliciet aan het bidden voor nieuwe 

roepingen tot het priesterschap voor ons bisdom 

en ons vaderland. Het is zo belangrijk dat we alle-

maal hard bidden dat jonge mensen de openheid 

zullen hebben om Gods roepstem te verstaan en 

de moed om er genereus op te antwoorden. Ook al 

neem ik nog niet nu afscheid, ik wil in het bijzonder 

bisschop Mgr. Hendriks bedanken voor de beschik-

baarheid en wijsheid op deze weg. Ik blijf bidden 

voor de Bisschop en het bisdom. Wij allemaal zijn 

in gebed en Eucharistie verbonden, nu en altijd. 

Van harte hoop en bid ik dat iedereen telkens weer 

opnieuw zich opent voor de stem van de Heilige 

Geest om te horen wat Hij van ieder van ons vraagt 

en om Christus te volgen, waar Hij ook gaat. Waar 

Christus is, daar is hét Leven.

kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst
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Caritas

Op 18 oktober is het Wereldmissiedag. 

Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ 

(Matteüs 5, 9) richt Missio de aandacht op de 

regio West-Afrika, in het bijzonder op Niger 

en Nigeria.

Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met 

buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld 

van vreedzaam samenleven van mensen van 

verschillende religies en etnische groepen. 

Ondanks grote problemen als armoede 

en honger was er sprake van een relatieve 

stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede 

onder druk komen te staan. Islamitische 

terreurgroepen breiden zich over steeds 

meer landen uit. 

Te midden van oplaaiende conflicten en 

problemen als honger, armoede en nu 

ook de coronapandemie klinken echter 

ook stemmen van hoop. Stemmen van 

zusters, priesters, bisschoppen, leken van 

de katholieke kerk die zich actief inzetten 

voor vrede tussen christenen en moslims en 

tussen etnische groepen. Want alleen samen 

kan men de problemen het hoofd bieden.

Deze stemmen van hoop wil Missio in de 

Wereldmissiemaand laten horen. Zoals 

zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. 

Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor 

Boko Haram en al jaren in provisorische 

hutten wonen op het terrein van de kerk, 

dat bisschop Stephen Mamza meteen ter 

beschikking stelde. Zuster Maria: ‘Ik ging naar 

de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne 

en gezondheid. Daarna echter vertelden de 

mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik 

luisterde en bemoedigde hen om niet op 

te geven.’ Niet opgeven is ook nu met de 

coronacrisis het motto. 

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in 

West-Afrika. Help mee!

Geef in de collecte op Wereldmissiedag of 

maak een bijdrage over op  

reknr. NL65 INGB 0000 001566, t.n.v. Missio 

Wereldmissiemaand,  

te Den Haag.  

Voor meer informatie,  

zie www.missio.nl .

WERELDMISSIEMAAND
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Cursussen  
en activiteiten 

ALPHACURSUS 

Vraag jij je ook 

weleens af… 

of er meer is 

tussen hemel 

en aarde? Waarom er zoveel oorlog is in de 

wereld? Wie Jezus is? Of bidden eigenlijk wel 

helpt? Wat je met de kerk moet?

Als deze of vergelijkbare vragen weleens in 

je gedachten komen, dan is er voor jou de 

Alphacursus! Elke bijeenkomst begint met 

een maaltijd om elkaar beter te leren kennen. 

Daarna volgt een inleiding en is er gelegen-

heid om in kleine groepen verder te praten. 

Deze cursus is geschikt voor iedereen die 

vragen heeft over het christelijk geloof. Alle 

vragen kunnen worden gesteld en we gaan 

samen op zoek naar antwoorden.

De start is op dinsdag 22 september om 

18.30 uur. De data daarna zijn op dinsdag 29 

september; 6, 13, 20 en 27 oktober; 3, 10, 17 en 

24 november (18.30-21.00 uur) en zaterdag 7 

november (9.00-16.00 uur).

In de Plebanie van de Kathedraal Sint-Bavo, 

ingang Emmaplein.

Informatie en opgave: zie rkhaarlem.nl/alpha 

of bel of app naar Stephanie: 06-12382336.

CORONA

Bij het organiseren van deze cursus wordt 

zorgvuldig rekening gehouden met de 

maatregelen zoals aanbevolen door het 

RIVM. Veiligheid staat voorop!

Wil je graag meedoen, maar heb je twijfels 

of vragen rondom de Corona-maatregelen, 

aarzel dan niet om contact te zoeken.

FILMS 
In de komende maanden worden weer filmavonden georganiseerd, 
met inachtneming van alle RIVM-maatregelen. Dit betekent wel dat u 
een plaats dient te reserveren op vrijdag en zaterdag voorafgaand aan 
de filmdatum tussen 16.00 en 20.00 uur  
bij mw. Trix van Holk, tel: 023-5373904. 
De films draaien in de kerk in Bloemendaal.

maandag 5 oktober ‘Boychoir’
Boychoir vertelt het verhaal van de 11-jarige Stet (Garret Wareing), 

die zijn alleenstaande moeder verliest na een fataal auto-ongeluk. 

Wanneer zijn vader, die totaal van hem vervreemd is, genoeg blijkt te 

hebben aan zijn 'eigen' gezin, besluit de directrice 

Stet naar een muzikaal jongensinternaat in New 

Jersey te sturen. De gedreven koormeester Carvelle, 

een man van weinig, maar scherpe woorden, ontdekt 

een uniek talent in Stet en besluit hem onder zijn 

hoede te nemen. Hij helpt Stet bij het ontdekken en 

ontwikkelen van zijn liefde en aanleg voor muziek, 

waardoor hij uitgroeit tot een talent. 

maandag 9 november ‘Demain tout commence’
Samuel leidt een rustig leven zonder verantwoordelijkheden in het 

zuiden van Frankrijk waar hij niet al te hard werkt. Op een dag krijgt hij 

het nieuws van een van zijn ex-vriendinnen, dat hij de vader is van een 

paar maanden oude baby en ze laat het meisje, Gloria, bij hem achter. 

Samuel ziet de verantwoordelijkheid niet zitten en vertrekt halsoverkop 

naar Londen in de hoop de moeder te vinden om het kind terug te 

brengen. Maar zijn zoekactie heeft geen succes.

Acht jaar later woont hij samen met Gloria in Londen, waar ze 

onafscheidelijk geworden zijn en een nieuw leven 

opgebouwd hebben. Op een dag duikt de moeder 

van Gloria weer op en eist haar dochter terug, maar 

Samuel is niet van plan op deze eis in te gaan.



Elk jaar kunnen kinderen in onze samenwerkende parochies meedoen met de mooie voorberei-
dingstrajecten voor de eerste heilige Communie en het Vormsel. Wij zijn heel blij dat we ook dit 
jaar twee mooie trajecten kunnen aanbieden. Tijdens de trajecten hopen we dat uw kind de kans 
krijgt nog meer te groeien in geloof en zijn/haar band met God. Daarvoor nodigen we uw kinderen 
natuurlijk graag uit. Hieronder vindt u de officiële uitnodiging, voor beide sacramentsvoorbereidin-
gen. Deze wordt ook verzonden aan de gezinnen met kinderen die hiervoor in aanmerking komen, 
maar mocht u deze uitnodiging onterecht niet ontvangen of anderen hierop attent willen maken 
dan vindt u hier de informatie. 

Communie 
Door de vernieuwing van het voorbereidende 

programma in het schooljaar 2020-2021 

worden de kinderen uit groep 5 uitgenodigd 

om mee te doen aan de voorbereiding 

op de eerste heilige Communie. In het 

voorbereidingsprogramma gaan wij 

samen met hen op weg om dit mooie 

geloofsmysterie te ontdekken. De kinderen 

zullen gaan beseffen dat zij door God 

bemind zijn en hoe Jezus er door zijn offer 

voor zorgde, dat wij kunnen deelnemen aan 

de heilige Eucharistie. 

Als onderdeel van de vernieuwing van de 

programma’s kunnen de kinderen die nu 

in groep 5 hun eerste heilige Communie 

doen in groep 6 meedoen aan het 

vormselprogramma, daarover ontvangt u bij 

het kennismakingsgesprek meer informatie.  

Vormsel
Kinderen die dit schooljaar in groep 6, 7 en 8 

zitten worden uitgenodigd om mee te doen 

aan het vormseltraject. 

Vanaf volgend schooljaar zullen de twee 

voorbereidingstrajecten (eerste heilige 

Communie en Vormsel) op elkaar aansluiten. 

Dat betekent dat het vormseltraject naar de 

leeftijd van groep 6 zal gaan. 

In het vormselprogramma gaan we op weg 

om te ontdekken wat de Heilige Geest 

doet voor ieder van ons  en waarom die zo 

belangrijk is in het katholieke geloof. Na het 

Doopsel is het Vormsel een uitnodiging om 

nog meer in de kracht van die Heilige Geest te 

gaan leven. Bij het Vormsel ontvangt uw kind 

het ‘zegel’ van de Heilige Geest en ontvangen 

we zijn kracht, om te groeien als persoon, 

om te groeien in geloof, om te groeien in 

talenten.

DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
EN HET VORMSEL
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Jeugd- en 
Jongeren 



Aanmelden
Wilt u uw kind(eren) graag laten deelnemen 

aan de eerste heilige Communie dan kunt u 

een e-mail sturen voor 31 oktober en voor 

deelname aan het Vormsel voor 14 oktober 

naar de medewerkster geloofsopbouw Rowy 

van Dijk via rvandijk@rkhaarlem.nl. 

Kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst of 

kapelaan Nars Beemster zullen dan met u 

een gesprek plannen om te praten over het 

traject en wat u kunt verwachten. 

Wanneer uw kind nog niet het Doopsel en/of 

de eerste heilige Communie heeft ontvangen 

kunt u uw kind natuurlijk ook aanmelden en 

gaan we kijken wat het beste traject is. 

Wij kijken ernaar uit u en uw kind(eren) 

te ontmoeten bij de gesprekken en het 

voorbereidingstraject. Heeft u vragen, neem 

contact op met een van ondergetekenden. 

Met vriendelijke groet,

kapelaan Johannes, kapelaan Nars  

& Rowy van Dijk 
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LEZENSWAARDIG
Vrolijke Frans en de drie opdrachten

Auteur: B. Lips

Uitgeverij: Boekscout BV ISBN 978-94-640-3267-3/9789464032673

Prijs: € 18,50

Vrolijke Frans en de drie opdrachten beschrijft de spannende 

avonturen van een dappere jongeman in een land hier ver vandaan. 

Om met prinses Zonnestraal te mogen trouwen moet hij drie 

ogenschijnlijk onuitvoerbare opdrachten vervullen. In een wereld vol 

magische dieren, reuzen en rovers laat Vrolijke Frans op humoristische 

en luchtige wijze zien dat de beste oplossingen om met lastige zaken 

om te gaan, voortkomen uit creativiteit. En niet uit eerste aannames 

of ondoordachte acties. Dit is een verhaal van alle tijden, dat kinderen 

aanzet tot anders denken. Tot vriendschap in plaats van vijandigheid. 

Zonder daarbij de lol van het avontuur te verliezen.
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Wat doen we met deze crisis?
Auteurs: Anne-Marie Rakhorst, Eric van 

Gorp, Frits van der Meer, Jan Hendriks, 

Joost Jansen o.praem, René Grotenhuis 

en René Peters.

Uitgeverij: Berne Media

Prijs: € 9,99

Kunnen we straks spreken van vóór en ná 

corona zoals van voor en na Christus? Is 

corona een gamechanger, een keerpunt 

in de geschiedenis? Of zal zodra er een vaccin is alles toch 

bij het oude blijven? Intussen is het COVID-19-virus al 

veel meer dan een 'griepje' gebleken. De samenlevingen 

die door het virus getroffen zijn hebben het in meer of 

mindere mate zwaar te verduren (gehad). De uiteindelijke 

balans van de schade is nog onzeker, maar zal naar ver-

wachting heel fors zijn. Tegelijk zijn er nieuwe kansen. Als 

bijdrage aan de actuele maatschappelijke bezinning heeft 

de uitgeverij van de Abdij van Berne bevlogen mensen uit 

haar directe netwerk en met een specifieke deskundigheid 

gevraagd hun persoonlijke en professionele licht te laten 

schijnen op de coronacrisis en lijnen uit te zetten naar de 

toekomst. Hun bijdragen zijn in dit boek samengebracht.

Wat is wijsheid? 
Auteurs: Carlos de Bourbon de Parme, 

Silvester Eijffinger en Paul van Geest 

Uitgeverij: Adveniat 

Prijs: € 14,90

In dit boekje zien de drie auteurs de 

huidige crisis als een kans. Om in de 

wereldwijde sociale en

economische verbanden ruimte te 

maken voor de deugden van barmhar-

tigheid en gerechtigheid. Om te ervaren dat alle levende 

wezens met elkaar dezelfde wereld bewonen en om onze 

verhouding tot de natuur en alle levende wezens in een 

heel ander licht te zien. Om vanuit onze angst voor het 

onbekende en vanuit het besef van onze kwetsbaarheid 

en sterfelijkheid te groeien in gemeenschapszin en ver-

bondenheid, in overgave, barmhartigheid en liefde.

Z.K.H. Prins Carlos J. B. de Bourbon de Parme, MA, is 

directeur van Compazz, een onafhankelijke stichting met 

als doel het versnellen van circulaire economie, duurzame 

innovatie en transitie.

Prof. dr. Sylvester Eijffinger is emeritus-hoogleraar 

Financiële Economie aan Tilburg University en gasthoog-

leraar aan Economics Department van Harvard University.

Prof. dr. Paul van Geest is hoogleraar Kerkgeschiedenis 

en Geschiedenis van de Theologie aan Tilburg University, 

hoogleraar Economie en Theologisch Denken aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam en bijzonder gasthoogle-

raar aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Bij uitgeverij U2pi verscheen het boek De Doorzetster: een 
ode aan de liefde, van Marianne Visser van Klaarwater, 

cultuurblogger en schrijfster.  

Prijs € 19,95 (ISBN 978 90 8759 957 7)

In het boek spelen de katholieke kerk 

en geloof een belangrijke rol m.n. de 

voormalige parochies van de Sint Jan 

de Doperkerk en pastoor van Ars en 

Spaarnekerk. Ook wordt stilgestaanl bij 

de herdenkingsdienst in de Sint Bavo 

ter ere van de bij de aanslag op de MH17 

omgekomen famiie Markelbach-Veldhuizen. 

U2pi publiceerde van Marianne in 2015 haar boek ‘Het 

geloof van Oranje’. In 2016 volgde ‘Omzien naar elkaar’. 

Tijdens een audiëntie in Rome schonk ze dit boek 

persoonlijk aan paus Franciscus. In 2013 schonk ze hem 

persoonlijk haar boek ‘Doorheen het leven, doorheen de 

dood’ (Boekscout 2012). Sinds april 2014 blogt ze wekelijks 

voor haar blog cultuurblogger.nl om anderen te laten 

delen in datgene waarvan ze geniet en wat haar leven zin 

geeft. 

Alle kathedralen en basilieken van Nederland
Een unieke pocketgids voor de 

zeven rooms-katholieke kathedralen 

en 27 basilieken van ons land. 

Geschiedenis, architectuur, inrichting 

en tradities, evenals luidklokken en 

orgels, patroonheiligen, processies en 

ommevaarten, met talrijke illustraties en 

plattegronden.

Schrijver: Hugo Kolstee

Prijs € 24,95 (ISBN 978 90 8972 116) 

LEZENSWAARDIG



Nieuws uit parochie 

Bloemendaal

De deuren van de kapel blijven open in 

september, oktober en november, dagelijks 

tussen 11.00 en 16.00 uur.

Het is fijn te merken dat deze openstelling in 

een grote behoefte voorziet.

 

Volgens ons is dit ook een van de vele goede 

initiatieven die in deze tijd zijn ontstaan.  

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, een van de gedichten 

die er liggen om mee te nemen overdenkend. 

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 wat 

bemoediging en perspectief bidden. 

Het bestuur van de begraafplaats Adelbert 

dankt alle vrijwilligers die dit mogelijk maken! 

Laten we blijven geloven in LEVEN.

Kapel begraafplaats Adelbert blijft open 
door Tonneke 

Gieske-Post
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Aanmelden voor de vieringen in Bloemendaal
Voor alle duidelijkheid vermelden wij nogmaals, dat 

aanmelding voor de zondagsvieringen in de kerk van 

de H. Drie-eenheid in Bloemendaal noodzakelijk is 

vanwege het beperkte aantal plaatsen. U kunt dit 

telefonisch doen bij onze contactpersoon mw. Trix 

van Holk, tel: 023-5373904, van donderdag t/m 

zaterdag, voorafgaand aan de eerstvolgende viering 

tussen 16.00-20.00 uur. Indien u verhinderd bent, 

dient u zich ook telefonisch af te melden. 



HET VERHAAL VAN DE 
MOND- EN VOETSCHILDERS  
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De wortels van het Partnership van Remóvos Reproducties Mond- en Voetschilders gaan terug 
tot 1957, toen de schilder Erich Stegmann en een kleine groep gehandicapte kunstenaars uit 
acht Europese landen een zelfhulpvereniging in Groot-Brittannië en Nederland oprichtten. Erich 
Stegmann, een polio-overlevende, groeide op zonder het gebruik van zijn armen, maar bouwde 
een zeer succesvolle carrière op in Duitsland door te schilderen met een mondkwast. Hij was van 
mening dat als schilders met gelijkaardige beperkingen een coöperatie zouden vormen, het voor 
hen mogelijk zou zijn om te leven van hun artistieke inspanningen en een gevoel van werkzekerheid 
te genieten,  dat hen tot dan toe was ontgaan. Dit doel moest worden bereikt door de marketing van 
hun werk in de vorm van wenskaarten, kalenders, prenten en geïllustreerde boeken. Het resultaat 
is een unieke wereldwijde kunstbeweging.

Een van de hoofdthema's van Stegmanns 

credo was dat de nieuwe internationale 

Association of Mouth and Foot Painting 

Artists nooit als een liefdadigheidsinstelling 

mag worden beschouwd, omdat veel van 

haar leden rolstoelgebruikers waren of zelfs 

in ziekenhuisbedden lagen. Voor hem was 

het sleutelwoord 'partnerschap' - het woord 

'liefdadigheid' was net zo afschuwelijk voor 

hem als het woord 'medelijden' - en de 

Vereniging heeft altijd verkondigd dat het 

geen liefdadigheidsinstelling is en niet in 

aanmerking komt voor liefdadigheidssteun.

Vanaf het begin hebben de leden de volledi-

ge controle gehad over de onderneming die 

hen in staat stelt om ondanks ernstige beper-

kingen in hun levensonderhoud te voorzien 

en die hen een doel in het leven heeft gege-

ven. Velen hebben internationale erkenning 

gekregen door werk dat wordt gemaakt met 

kwasten bij de tanden en/of geklemd tussen 

hun tenen.

Christy Brown, beroemd om zijn boek (en 

later met een Oscar winnende speelfilm) 

‘My Left Foot’ en een vroeg lid van de 

Association, beschreef wat het kan beteke-

nen voor mensen met een handicap om door 

middel van kunst te communiceren met de 

volgende woorden:

"Schilderen werd alles voor mij. Hierdoor 

leerde ik mezelf op veel subtiele manieren 

uit te drukken. Daardoor heb ik alles wat 

ik zag en voelde, alles wat zich afspeelde 

in de geest die in mijn nutteloze lichaam 

was ondergebracht, verwoord als een 

gevangene die uitkijkt op een wereld die 

voor mij geen realiteit geworden was."

Hoe uitgeverij Remóvos samenwerkt met de 
Vereniging voor Mond- en Voetschilders.
De vereniging heeft het commerciële uitgeven 

van de werken uitbesteed aan gespeci-

aliseerde uitgeverijen. Deze uitgeverijen 

nemen de afbeeldingen van de mond- en 

voetschilders af en drukken of printen deze 

als reproductie op kaarten, kalenders en an-

dere uitingen. De uitgeverijen verkopen deze 

uitgaven direct in het land van de uitgeverij. 

In meer dan 40 landen wereldwijd zijn er 

uitgeverijen als Remóvos, die zorgen voor de 

voornaamste inkomsten van de Vereniging. 

Dit alles in nauw overleg met de Mond- en 

Voetschilders.

door Marja  

Hin-van der Kolk
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Hanneke Boot:
Na een uitgebreide selectieprocedure door het bestuur in 

Liechtenstein werd ik aspirant lid en kreeg ik een beurs (sti-

pendium). Om door te groeien tot geassocieerd lid en uit-

eindelijk vol lid, moet je je op meerdere fronten ontwikkelen. 

Natuurlijk in je werk, maar ook maatschappelijk. Workshops 

en lezingen geven, publiciteit voor het vak genereren, prijzen 

winnen, etc. Ik ben heel trots op mijn huidige status van 

geassocieerd lid en wil niets liever dan doorgroeien naar vol 

lid. De Vereniging zorgt met de beurs dus niet alleen voor 

een inkomen, maar geeft mijn leven ook veel meer inhoud 

dan ik ooit durfde te hopen. Mijn kunst maakt deel uit van 

wereldwijde exposities, wordt verstuurd als verjaardagskaart 

of hangt als onderdeel van een kalender in huizen over de 

hele wereld. Ik mag workshops geven aan basisscholen en 

neem deel aan internationale congressen met andere mond- 

en voetschilders. Ik heb zelfs meegedaan aan een tv-pro-

gramma van Henk Schiffmacher! Maar ik kan en wil dolgraag 

meer. Zo zou ik graag andere mensen met een handicap, 

bijvoorbeeld na een dwarslaesie, kennis willen laten maken 

met het mondschilderen. En ook hen de kans geven op een 

leven met een vak. Dat kan met steun van onze abonnees. 

Neemt u een abonnement?

Dank je wel Hanneke voor je uitgebreide verhaal. Deze 

keer heb ik koffie bij je gedronken en foto’s gemaakt terwijl 

je schilderde in je atelier. Ik ben erg onder de indruk hoe 

zelfstandig je bent en hoe je je eigen gang gaat en van alles 

onderneemt. Je hebt ook nog een boek geschreven, een 

dagboek over je belevenissen en teleurstellingen tijdens 

ziekenhuisopnames. Dit boek heb je in het Engels geschre-

ven en je zou het gaan promoten in Amerika. Maar door het 

coronavirus was het niet mogelijk daarheen te vliegen.    

Om dit verhaal van jou nu af te sluiten wil ik graag de lezers 

van het Parochieblad attenderen op de grote collectie die 

Remóvos te bieden heeft, van kalenders, adresboekjes, 

prachtige kaarten tot notitieboekjes, enz. Deze uitgeverij 

geeft werken uit van mensen met kunstzinnige gaven die 

door ziekte, een ongeval of een aangeboren handicap niet in 

staat zijn zelfstandig een artistieke carrière op te bouwen. 

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief en artikelen 

bestellen bij uitgeverij Remóvos Nederland B.V., Breemerweg 

3-B, 3768 AM in Soest, e-mail: info@removos.nl.
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Corona: dat is latijn voor krans, kroon
door Rutger Bremer

In welk opzicht vormt de tegenwoordige tijd een krans 

op of zelfs een bekroning van de tijd? Op het eerste 

gezicht is het een feestelijk woord, een uitdrukking van 

iets wat gevierd wordt. Maar de tijd die wij aanduiden 

met de naam voor een virus wordt nu juist gekenmerkt 

door de afwezigheid van viering, in ieder geval door de 

betrekkelijke vermindering ervan. Dat geldt voor vieringen 

in de vorm van evenementen binnen en buiten de 

publieke ruimte, maar ook voor vieringen in de sacrale 

ruimte van de liturgie. We worden vermaand om dat, wat 

eerder reden gaf tot vreugde, nu te beschouwen als een 

aanwijzing voor risico, een alarmsignaal. Hoe reageren we 

daarop? Liever: hoe reageer ik daarop? Want de vraag om 

daarover iets op papier te zetten wordt aan mij gericht. Ik 

kan me twee antwoorden voorstellen. Het ene is, letterlijk: 

vermijden van wat riskant lijkt of zo wordt voorgesteld. 

‘Dissociation’ zegt de overheid. Mijd gezelschap. Blijf thuis. 

Houd afstand. 

Het andere is: zorgeloosheid. In dat geval verandert er niet 

veel. De omstandigheden die uitnodigen tot ‘dissociation’ 

blijven dezelfde of nemen toe. Het virus krijgt alle kans en 

daarmee ook de ‘corona’: de bekroning van het alarm.

De eerste reactie is aan de tweede tegengesteld. 

Uitgenodigd tot onthouding van contact, tot ‘dissociation’, 

beijveren we ons om de aanwijzingen daartoe op te 

volgen. Dat roept in ons een verlangen wakker dat 

eerder niet bestond of alleen maar in aanleg bestond. 

We worden ons bewust van onze ‘eenzaamheid’. Hoe 

beleef ik de corona? Ik denk: zó. Daarover zou een heel 

parochiebulletin vol te schrijven zijn. Maar ik beperk mij 

tot dit antwoord.

Een klein verhaaltje over hoe ik deze coronatijd ervaar…
door Ank Berkhout-Waij

Wij leefden al mee met China en Italië maar toch, toen 

hier het coronavirus in alle hevigheid uitbarstte, was het 

schrikken, vanaf het begin geen angst gevoeld maar wel 

zeer bezorgd en schrik, wat gaat er op ons af komen. Veel 

overleg met kinderen, die vooral bezorgd melden: blijf 

thuis, niet naar buiten en vermijd contact. Nu, dat valt niet 

mee, na mijn pensioen heb ik eigenlijk nog steeds een 

volle agenda, twee dagen oppassen in de Zaanstreek, mijn 

werk in het hospice Haarlem en mede daardoor ook de 

nodige praatgroepen en overlegvormen en dan nu thuis 

zitten.

Oké, we zijn samen en gezond, maar wat nu, beginnen 

met de schoonmaak, opruimen en de nodige klussen in 

huis, maar na twee weken zitten we toch weer naar elkaar 

te staren. Gelukkig mogen en gaan we weer fietsen, elke 

dag naar buiten, heel geforceerd de eerste dagen, zo zei 

mijn man: als iemand passeert houd ik mijn adem in en 

wat zijn de fietspaden smal, iedereen lijkt wel bang voor 

elkaar.

Wat ook bijzonder is, we gaan met elkaar in gesprek over 

de dood, wil je naar de IC, wat willen we eigenlijk als het 

je overkomt, gesprekken die we al vaker wilden hebben, 

maar steeds voor ons uit schoven. We hebben met 

elkaar besloten dat ik blijf werken in het hospice, enkele 

vrijwilligers hebben terecht afgezegd als je zelf kwetsbaar 

bent of je naasten, maar wij zijn gezond en met duidelijke 

richtlijnen is het prima te doen. Er komt daar minder 

bezoek, zodat we nog meer aanspreekpunt zijn voor de 

gasten, wat fijn is om te doen.

En dan de eerste Zoom-meeting, hilarisch de eerste keer, 

de een alleen met plukje haar in beeld, de ander met 

grote koptelefoon op en de volgende lukt het al helemaal 

niet en wordt steeds nerveuzer, wat ik zeer herkende. En 

zo worstelen we door de weken heen, we houden via 

telefoon, videoberichten en veel zwaaien contact met 

kinderen en kleinkinderen en nu… eindelijk knuffelen we 

de kleintjes, maar de kinderen houden we op afstand. 

Wij beiden voelen de spanning minder worden, maar het 

virus is nog onder ons! We genieten van de rust en de 

schoonheid van de natuur, geen vliegverkeer en schone 

luchten, de mensen zijn minder gestrest, beleefder naar 

elkaar, ik zou zeggen, hou dit vast en geniet van wat 

werkelijk waarde heeft in ieders leven, blijf alert op het 

virus en zorg voor elkaar.

BELEVENISSEN IN CORONATIJD
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Wandelaar in coronatijd
door Jan Rozemeijer 

Sinds 2009 ben ik een z.g. alleenstaande oudere. Bij al 

wat mij te doen staat streef ik ernaar om wekelijks een 

lange dag op wandeltocht te gaan. Eenvoudig patroon! 

Trein en bus tot mijn dienst. Thuis tocht uitstippelen 

en dan dus met OV op de gekozen route af. ’s Morgens 

half tien op reis en ’s avonds om een uur of acht weer 

thuis. Mijn vreugde! En nu door corona al vier maanden 

niet meer in de trein gezeten! Behalve dat kwam ik ook 

niet in de supermarkt, dochter deed boodschappen. 

In de voorzichtigheid van de eerste maanden bleef ik 

vooral thuis. Mij is toen een paar keer overkomen dat 

een parochiaan in een uiting van vriendschap aan mijn 

voordeur kwam. ‘Gaat het hier wel?’ Een foto van een 

mooie bos rozen herinnert mij hieraan. 

Ach weet je, je hebt al jaren samen tot de parochie 

Bloemendaal gehoord. Niet uit te vlakken! Na enige 

versoepeling wandel ik tegenwoordig in ons duin- en 

parkgebied. Niet verkeerd hoor, maar ik mis het 

verrassende en het avontuurlijke. Nu, terwijl ik dit schrijf, is 

het 1 juli. Er dagen betere tijden. Ik hoop erop.

Overpeinzing coronatijd
door Henriëtte Maasen

Tja, dan krijg je zo’n vraag: ‘Hoe was voor jou de 

coronatijd.’ Vele gedachten buitelen over elkaar. Ik had 

nog nooit in mijn leven meegemaakt, dat in een keer al 

mijn (10 per week) activiteiten tot stilstand kwamen. Eerst 

denk je: ach twee weken, dat is mooi zo’n rustperiode. 

Maar de stille weken gingen zich aaneen rijgen. De 

komische corona-appjes stroomden binnen, men had 

niets te doen. Maar na twee weken begonnen we elkaar 

te bellen, even iemands stem horen was fijn. Natuurlijk 

ging ik ook aan de grote schoonmaak. De keuken, mijn 

atelier, de voorraadkelder, de boekenkasten moesten er 

allemaal aan geloven. Weken van uitpluizen, sorteren, 

schilderen, weggooien en vooral gratis aanbieden om op 

te halen, vulden mijn dagen. Tosti-apparaten, kandelaars, 

grillapparaten, vazen, schalen, lampen en wel ruim 200 

boeken werden allemaal enthousiast door vreemden 

opgehaald. Heerlijk was dat. Iemand zei mij, dat die 

opruimwoede je controle geeft over je leven, wat een 

inzicht! 

Ook kwamen er gesprekken, wat doe jij als je corona 

krijgt? Je weet natuurlijk niet hoe het dan verloopt voor 

jou. Ook realiseerde ik mij, dat als het fataal af zou lopen, 

ik daar in zou kunnen berusten. Het is dan mijn tijd. Als 

je terug kijkt op je leven dat je gehad hebt en je bent 

tevreden tot nu toe, dan vind je ook de rust en acceptatie 

om te gaan, ook als je 61 bent. Die rust en wijsheid heb ik 

ook meegemaakt, bij zo’n acht vrienden en vriendinnen 

die tussen hun 40e en 60e overleden aan ziektes. Mijn 

uitgangspunt is, wees blij met je leven en maak er zelf 

iets goeds van. Je eigen geluk ligt in jouw handen en van 

niemand anders.
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PERSONALIA
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

Overweging bij het afscheid van Erik van den Borne
door Rutger Bremer

Ezechiël 34, 11-16 en Joh. 10, 11-14a.

Op verzoek van Mirjam een enkel woord vanuit de parochiegemeenschap Bloemendaal. Ik las u 

voor uit de joodse wijsheid: Ezechiël en Johannes. Ik deed dat omdat deze teksten mij op Erik zo 

bij uitstek van toepassing lijken. We nemen afscheid van iemand die, met en zonder de wijding 

en de opdracht van een pastor, voor onze parochiegemeenschap een goede herder is geweest. 

Erik was franciscaanse minderbroeder, was geestelijk verzorger van gehandicapten en was 

vrijwilliger bij uitnemendheid in dienst van een hele parochiegemeenschap. Hij was levensgezel 

van Mirjam, vriend van velen en voorloper van een generatie nieuwe voorgangers in de kerk. Hij 

was dat alles zonder gerucht en zonder uiterlijk vertoon; hij was vanzelfsprekend aanwezig. Hij 

belastte zich met wat de hand te doen vond en hij trad op als woordvoerder van een minderheid 

die theologisch mag worden aangeduid als Volk Gods. Hij was authentiek tot in het diepst van 

zijn ziel. Vandaar dat ik als aanhef van dit afscheidswoord meende te mogen voorlezen uit 

Ezechiël en Johannes. Eigenlijk geven wij daarmee stem aan Jezus, die voor ons allen de Stem 

van God is. Hij gaat met Schrift en Traditie om als met zijn Vader. Op weg naar Emmaüs leest hij 

ons de les uit de Wet en de Profeten. Luister, zegt hij: zó zijn ze bedoeld. 

‘Moest de Messias, de Gezalfde, niet zo lijden en dan zijn heerlijkheid binnengaan?’ (Lk 24, 26).

Dikwijls hebben wij, zijn medebroeders en - zusters, hem gezalfd met ons commentaar op zijn 

optreden in ons midden. We lieten hem horen en zien hoe hij door de hele gemeenschap werd 

gedragen, op handen gedragen, vanwege zijn stimulerend en hartversterkend gezelschap. Hij 

luisterde naar ons en zag in dat wij hem wilden bevestigen in zijn pastoraat. Maar hij miste de 

bekwaamheid om daarbij stil te staan, het ‘Amen! Ja, zo is het!’ tot zich te nemen, het in zich 

op te nemen. Hij kende depressies en diepe mistroostigheid omtrent zijn eigen waarde en 

beminnelijkheid. Aan de laatste van die depressies is hij bezweken. Nu lacht hij ons toe vanaf de 

prachtige foto waarvan Mirjam zijn overlijdensbericht vergezeld deed gaan. Hij is in een andere 

wereld: de wereld waarvan het gedicht spreekt dat dit bericht sierde. ‘Eens zullen wij zeggen, 

samen, jij en ik, jij en allen, ‘het is volbracht’. En uit je ogen zullen wij wissen de tranen.’

Amen. Zo moge het zijn.     

Overleden  

19 juni 2020 

dhr. F.J.E. Sartorius, 91 jaar, Bloemendaal

28 juli 2020 

dhr. E. van den Borne, 82 jaar, Santpoort
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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 opne-

men 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 b.g.g. 06-51365156.

Cantorij
Voor een uitvaart of huwelijk beschikt onze parochie over 

een speciale Cantorij. 

Onder professionele leiding wordt elke vrijdag in de on-

even 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'. 

In memoriam Erik
door de pastoraatsgroep, namens de parochiegemeenschap, uitgesproken door  

Tonneke Gieske-Post aan het begin van de zondagsviering op 9 augustus jl.

Namens de pastoraatsgroep mag ik de gedachtenis aan Erik uitspreken; in grote dankbaarheid, in respect 

en liefde voor wie hij was. 

Erik deed zijn intrede in onze parochie nadat hij door Oda geïntroduceerd was bij de Koorgroep. Hij 

voelde zich weldra thuis en wist op zijn eigen bescheiden wijze binnen de parochie een plek te creëren 

waar zijn talenten tot uitdrukking konden komen. Naast het zingen in het koor werd hij al snel gevraagd als 

medevormgever van de liturgie, wat uiteindelijk zijn vervolg kreeg in het voorgaan in vieringen. In die functie 

heeft Erik veel betekend voor Anima Vitae. Hij verzorgde met hen vele themavieringen, altijd de groep 

stimulerend een plaats in te nemen in voorbereiding en uitvoering. Hij had de gave om onder woorden te 

brengen wat er leefde bij de voorbereidingsgroep en dit vervolgens een plaats te geven binnen het grotere 

geheel. Met oog voor details wist hij de symboliek rond Kerstmis, de Goede Week en Pasen vorm te geven. 

En we herinneren ons allemaal zijn mooie artikel over het herdersjongetje in de kerststal.

Met zijn enthousiaste verhalen en gedegen voorbereiding heeft hij velen van ons bij de hand genomen 

op ontdekkingsreis door ons geloof. Hij doorkruiste niet alleen de bijbel, maar ging ook daadwerkelijk met 

parochianen op reis naar Rome en zijn geliefde Assisi. Bij deze reis werd hij bijgestaan door zijn vrouw 

Mirjam. In diezelfde lijn heeft hij samen met Oda vele bezinningsweekenden georganiseerd.

Zijn schrijverskwaliteiten kwamen tot uitdrukking als redactielid van het Parochie-Appèl. Door zijn 

mede-redacteurschap van het tijdschrift ‘In Uw midden’ en ‘Midden onder U’ verschenen talrijke teksten 

in tijdschriften van zijn hand, waar vele voorgangers steun aan hebben gehad. De kleine boekjes met 

‘zegenbeden’, ‘gebeden bij ziekte’. en 'in stilte gezegd’ hebben velen getroost. Hij had compassie met 

mensen in moeilijkheden en troostte in woord en gebaar, met zijn zo kenmerkende glimlach en zachte 

stemgeluid. De ontwikkelingen in de kerk van de afgelopen jaren vielen Erik zwaar. Het heeft hem veel 

verdriet gedaan dat hij zich niet meer in zijn kerk kon herkennen.

Wij bidden om Gods zegen voor Erik en zoals hij zelf altijd in de vieringen zei ‘Laten we elkaar dan nu 

zegenen’ vraag ik u te gaan staan en te luisteren naar de Ierse zegenbede die Erik zo lief was. We zegenen 

hem op zijn geheimvolle reis naar waar de Eeuwige op hem wacht. Goede Erik, ‘Until we meet again, may 

God hold you in the palm of his hand.’
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Achter in de kerk van Overveen kunt u de prachtige beelden 

bewonderen van de vier evangelisten met hun eigen symbool. Deze 

vier symbolen zijn oud en liggen in de bijbel verborgen.

De profeet Ezechiël kreeg omstreeks 593 jaar voor Christus een visioen. 

Hij zag in een vuur vier wezens. Ze leken op mensen, maar ze hadden 

vier gezichten en vier vleugels. Hij zag het gezicht van een mens, van 

een leeuw, de kop van een stier en de bek van een adelaar. Het leek 

op een complete nachtmerrie! Een rabbi heeft de vier symbolen in 

het jodendom als volgt beschreven: ‘De machtigste onder de vogels 

is de adelaar, de machtigste onder de tamme dieren is de stier, de 

machtigste onder de wilde dieren is de leeuw en de machtigste van 

allen is de mens.’ Wij gaan er iets meer van begrijpen!

Vanaf de derde eeuw krijgen de vier genoemde wezens via 

de kerkvaders een nieuwe betekenis als symbolen van de vier 

evangelisten.

EVANGELISTEN 
EN HUN ATTRIBUTEN  

Matteüs, vereenzelvigd met de gevleugelde 

mens (ook wel engel), omdat zijn evangelie 

begint met de menselijke stamboom van 

Jezus.

Lucas, met het gevleugelde rund een 

offerdier dat rijmt op het offer dat Zacharias 

in de tempel brengt aan het begin van het 

Lucas-evangelie.

Marcus, met de gevleugelde leeuw een 

woestijndier, omdat zijn evangelie begint met 

Johannes de Doper in de woestijn.

Johannes, met de gevleugelde arend of 

adelaar, omdat in zijn evangelie de woorden 

een hoge vlucht nemen en hij met een 

scherpe blik Gods geheimen doorziet.

De foto’s van de evangelisten treft u hierbij 

aan, maar bewonder de echte beelden met 

de wezens in onze kerk. Hopelijk voor u na 

deze uitleg geen nachtmerrie.

Cor Kroon

Matteüs Lucas Marcus Johannes
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PAUL BINDELS, 
PASTOOR  
Samen Kerk maakt in het nummer van augustus melding van deze wijding en benoeming. Op 4 
juli 2020 werd zijn wijding uitgezonden via de live stream van de kathedraal. Omdat ik Paul heb 
meegemaakt in de pastorale school was dit voor mij een zeer bijzondere gebeurtenis. Bewondering 
en ontroering maakten zich van mij meester. Hoogtepunten hierbij: Paul liggend op de grond voor 
zijn bisschop. Wij vertrouwen dat God hem van deze grond zal verheffen. Dit is immers de betekenis 
van deze liggende houding. Ontroering op het moment dat zijn moeder het altaar betrad en hem 
de priesterlijke kazuifel om zijn schouders hing.

In de cursus Praxis 2 vanaf september 2005 

tot eind mei 2006 had ik het genoegen om 

Paul beter te leren kennen. Iedere zitting 

begon met een onderstroom waarin men kon 

vertellen wat de cursist op dat moment bezig 

hield. Paul was toen duidelijk bezig met de 

vraag: wat ga je doen met je leven en ‘wat wil 

ik met God en wat wil God met mij’. Duidelijk 

werd dat God hem toen al had geroepen 

en na 15 jaar heeft Paul antwoord kunnen 

geven. In die tijd moest hij gericht afscheid 

nemen van zijn bloeiend metaalbedrijf 

en van zijn werknemers. Maar God was 

kennelijk altijd bij Paul! In de onderstroom 

zijn gedachte over het begrip armoede. ‘Wat 

voor de ene mens armoede is, is voor de 

ander weelde.’ In Roemenië bezocht hij een 

predikantenechtpaar in een huis van krap drie 

bij vijf meter, waarin niet meer dan één bed, 

twee stoelen en een tafel stonden met als 

tafelkleed een oude krant. De predikant was 

niet thuis, maar in de bergen hielp hij de arme 

mensen. Paul dacht: ‘Kan het dan nog armer!’ 

Paul vertelde ook dat hij als jongen bijbels 

smokkelde naar landen op de Balkan.

Op de website van het Bisdom kunt u een 

interview met Paul beluisteren en u zal 

concluderen dat de parochies Akersloot, 

Heiloo en de Egmonden blij mogen zijn 

met priester P.A.E. Bindels. Paul zegt naar 

aanleiding van zijn bijzondere roeping: ‘Je 

blijft dezelfde mens, ook als je priester bent. 

Je hebt dezelfde sterke en zwakke kanten, 

maar nu met de gaven van de Geest om het 

priesterschap te dienen. Dat voelt als een 

nieuw begin.‘

Moge God met je meegaan!

 

Cor Kroon
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ALLERLEI ROND KERKHOF OVERVEEN  

Het verbeterplan is nog steeds gaande, ook het hek wordt 

opgeknapt.

Komt u ook op zaterdagochtend 24 oktober meehelpen het kerkhof 

netjes te maken voor Allerzielen? Meldt u dan even aan.

Wilt u info over beschikbare graven of de urnenmuur? Ook niet-

inwoners van Overveen kunnen hier hun laatste rustplaats vinden. 

Neem contact op met Paula van der Voorn, tel: 023-5277462 of 

secretariaat.boaz@outlook.com 

PAUSPARELTJE 
citaat van paus Franciscus

‘Zalig zij de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.’ Deze zaligspreking is 

bijzonder: het is de enige waarin de oorzaak en de vrucht van het geluk samenvallen, name-

lijk de barmhartigheid. Degenen die barmhartig zijn zullen barmhartigheid ondervinden en 

zullen ‘barmhartigen’ zijn. Deze wederkerigheid van vergeving is niet alleen aanwezig in deze 

zaligspreking, maar komt in het Evangelie steeds terug. Jezus zegt: ‘Oordeelt niet, dan zult 

ge niet geoordeeld worden; veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden; spreekt 

vrij en ge zult vrijgesproken worden.’ En in de brief van Jacobus staat dat ‘de barmhartigheid 

triomfeert over het oordeel’. Maar het is vooral in het Onzevader dat we bidden: ‘En vergeef 

ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren’. Er zijn twee 

dingen die niet van elkaar gescheiden kunnen worden: de vergeving die we schenken en de 

vergeving die we ontvangen. Maar zo veel mensen hebben het moeilijk en zijn niet in staat 

tot vergeving. De wederkerigheid van de barmhartigheid geeft aan dat we ons perspectief 

moeten veranderen. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we Gods genade voor nodig en 

daar moeten we om vragen. Wij zijn allemaal schuldenaren. Ten opzichte van God, die zo gul 

is, en ten opzichte van onze broeders en zusters. We schieten allemaal tekort in het leven. 

En we hebben behoefte aan barmhartigheid. We weten dat ook wij kwaad hebben gedaan, 

we doen nooit al het goede dat we hadden moeten doen. Maar juist dat gebrek wordt onze 

kracht tot vergeving! We zijn schuldenaren en als we beoordeeld worden volgens de maat die 

wij voor anderen gebruiken, moeten wij die maat oprekken en vergeven. 

Iedereen moet beseffen dat het nodig is te vergeven, dat we vergeving nodig hebben en 

geduld. Dat is het geheim van de barmhartigheid: wie vergeving schenkt, wordt vergeven. 

Daarom gaat God voor ons uit en vergeeft Hij ons als eerste. Doordat we zijn vergeving 

ontvangen, zijn wij zelf in staat om te vergeven. Zo worden onze ellende en gebrek aan 

gerechtigheid een kans om ons open te stellen voor het rijk der hemelen, voor Gods maat die 

barmhartigheid is. Waar komt onze barmhartigheid vandaan? Jezus heeft ons gezegd: ‘Weest 

barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is.’ Hoe meer je de liefde van de Vader ontvangt, 

hoe meer je zelf liefhebt. Barmhartigheid is geen aspect als alle andere, maar is de kern van 

het christelijk leven. Als heel ons christen zijn ons niet tot barmhartigheid brengt zijn wij de 

verkeerde weg ingeslagen, want de barmhartigheid is de enige ware weg van iedere spirituele 

reis. Gods barmhartigheid is onze bevrijding en ons geluk. Wij leven van barmhartigheid en 

we kunnen het ons niet veroorloven om het zonder barmhartigheid te doen: het is de lucht 

die we ademen. We zijn te arm om voorwaarden te kunnen stellen, we moeten vergeven, 

omdat we vergeving nodig hebben.



INTENTIES
4 oktober
Ton Groenendijk, Lenie en Ton van Wijk, Jaime 
Yavar Guzman, Hanny Möllmann-van der 
Vooren, José Josso-Kuipers

18 oktober
Erna Heertje-Kreijmborg, Ton Groenendijk, 
Riet van Dijk, Fam. Kuttschrütter-Levelt, Theo 
van der Voort, Ton Joosten, Jaap Bonarius, 
Henriëtte Bonarius, overleden ouders Bos-
Wartena, Angelina  en Giovanni D’Antuono, 
Corrie Neelissen-van Mourik, Adriana 
Smorenburg-Struijker Boudier, Jaime Yavar 
Guzman, Hanny Möllmann-van der Vooren, 
José Josso-Kuipers

1 november Allerheiligen
Yavar Guzman, Hanny Möllmann-van 
der Vooren, Lenie en Ton van Wijk, José 
Josso-Kuipers

2 november Allerzielen
Voor alle dierbare overledenen, dat wij 
de herinnering aan hen in ons hart mogen 
bewaren.

15 november
Jaap Bonarius, Henriëtte Bonarius, Paula van 
Cann-Beckers, Corrie Neelissen-van Mourik, 
Adriana Smorenburg-Struijker Boudier, 
Angelina en Giovanni D’Antuono, Jaime Yavar 
Guzman, overleden ouders Bos-Wartena, 
overleden ouders Van der Zwan-Willemse, 
José Josso-Kuipers, Hanny Möllmann-van der 
Vooren

29 november
Corrie Neelissen-van Mourik, Jaime Yavar 
Guzman, Adriana Smorenburg-Struijker 
Boudier, José Josso-Kuipers, Hanny Möllmann-
van der Vooren

6 december
Stan en Truus Dietz, José Josso-Kuipers, 
Lenie en Ton van Wijk, Jaime Yavar Guzman, 
overleden familie Jünger, Hanny Möllmann-
van der Vooren

Uw misintenties kunt u opgeven via e-mail:  
secretariaat.boaz@outlook.com of tel: 023-
5277462 of kom langs bij het parochiebureau 
Overveen. 
Graag minimaal een week voor de gewenste 
datum doorgeven. Kosten € 10,- per datum.
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GEHUWD
Op 8 augustus, één van de warmste dagen van afgelopen zomer, 

gaven Thomas Gollmann en Veronika Taube elkaar het ja-woord. 

De viering werd geheel in het Duits gehouden door pastoor Putter, 

want Thomas en Veronika komen uit Duitsland. Zij wonen en 

werken al enige jaren in Amsterdam als expats, vandaar dat zij 

hun familie en vrienden ook kennis wilden laten maken met deze 

mooie omgeving. Vele familieleden en vrienden waren al een paar 

dagen voor het huwelijk vanuit Duitsland naar Zandvoort gekomen 

om te genieten van zon, zee en zegen, want om die laatste ging 

het natuurlijk: de inzegening van het huwelijk in de kerk! Pastoor 

Putter hield een inspirerende preek (met af en toe een kwinkslag), 

de organist begeleidde de soliste die prachtig zong. De moeder 

van de bruid en de getuige hielden ontroerende toespraken. 

Kortom, het was een huwelijksviering waaraan alle aanwezigen een 

onvergetelijke herinnering zullen houden.

Wij wensen Veronika en Thomas een gezegende toekomst toe.

OVERLEDEN
Paula Hubert Theresia van Cann-Beckers, 89 jaar. 

Zij woonde in Huize Tromp te IJmuiden

Boris Jan de Boers, 50 jaar. 

Hij woonde aan de Schoterweg 148 te Haarlem

PERSONALIA 
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PERSONALIA

IN MEMORIAM 

†  -RIA- MARIA LENA LUPESCU-FIERE
Ze woonde aan de Egelantierlaan in Haarlem. 

Ria was afkomstig uit Rotterdam, waar ze werd geboren op 

14 oktober 1951. Ze is niet zo oud geworden als vele mensen 

tegenwoordig. Dit kwam door haar jarenlange ziekte. Dan 

raakt een lichaam op en langzamerhand ook de geest. Ze 

overleed in berusting op 7 juli. Ria vond het goed zo, zoals 

bleek bij het Sacrament van de Zieken, een paar dagen 

eerder, toen ze amper meer kon reageren. Toen ik haar het 

kruisje gaf en het Onze Vader bad, zagen we allen dat ze 

meebad in haar lippenbewegingen. Tot onze verwondering 

en ons aller bemoediging. Ze wist waar we mee bezig wa-

ren en ze bad mee, vol overgave. ‘Haar kracht en bewonde-

renswaardige positiviteit’, zoals op de kaart stond, hebben 

haar man en de kinderen altijd gevoeld en bewonderd en 

dat houden ze vast.

De uitvaartdienst in de Antoniuskerk, zaterdag 11 juli, was 

door omstandigheden eenvoudig, ook wat aantal mensen 

betreft, waar de kerk anders meer dan vol zou zijn. Kaarsen 

werden aangestoken rondom haar, als teken van nieuw 

licht en leven bij God, waar we niets van weten, maar toch 

gelovig het volle vertrouwen in hebben. Zoals ze zelf in 

allerlei kerken waar ze kwam een kaarsje aanstak. Ook haar 

Lourdes-kaarsje werd nu door haar man aangestoken.

Er klonken oude, vertrouwde gezangen van ‘Eeuwige rust 

en geborgenheid’, het ‘Ave Maria’ en ‘Naar het paradijs 

geleide u de engelen en dierbaren’.

Bij het graf aan de Bergweg in Bloemendaal zijn we toch 

maar even wat dichtbij elkaar gaan staan. ‘Ze moet ons bij 

de Heer maar vrijwaren voor ellende!’

Gerard Zaal, emeritus pastor

† Vers in de herinnering lag de viering van zijn negentigste 

verjaardag. Hij leek het eeuwige leven te hebben op 

aarde, in de Merellaan Aerdenhout. Aangeslagen door de 

snelheid van zijn ziekte overviel de familie het overlijden 

van RUDOLF AUGUST MARIE VAN OPPEN, lieve partner 

van Liesbeth Keyser, dierbare vader, grootvader, broer, 

schoonvader en oom. Als chirurg heeft Ruud van Oppen 

vaak oog in oog gestaan met mensen met een levensbe-

dreigende aandoening. Zelf besefte hij heel goed waar zijn 

ziekte toe leidde. Maar ook een dokter hecht aan het leven. 

Passie voor geneeskunde had hij van huisuit meegekregen, 

geboren in Limmen in een huisartsengezin. Het was de 

tijd van het Rijke Roomsche Leven. De katholieke dokter 

had daarin een prominente plek, een voorbeeldfunctie. De 

periode is treffend beschreven door Michel van der Plas. 

Ruud heeft alle ontwikkelingen in zijn vak, in de medische 

zorg, in kerk en maatschappij, meegemaakt. Hij was een 

vaste, kritisch-aandachtige deelnemer aan de vieringen 

in de Antoniuskerk. Het ging hem zeer aan het hart. Ook 

tijdens de sluitingsviering van de Antoniuskerk was hij erbij. 

Tijdens zijn uitvaartdienst lag een roos op zijn 'vaste' plek. 

Ruud had een goede reputatie opgebouwd als chirurg. Tot 

zijn (gedwongen) pensionering werkte hij het langst in het 

Kennemer Gasthuis. Nu kwam er meer tijd voor zijn vier 

zoons en twee dochters. Hij zocht met hen het water op. 

Hij volgde zijn kleinkinderen en genoot volop van hun ont-

wikkeling. Met zijn Liesbeth deelde hij dezelfde interesse in 

reizen, beeldende kunst, toneel, muziek. Als amateurpianist 

trok hem, uiterlijk zo nuchtere man, vooral de romantische 

muziek van Chopin. Hij was blij te weten dat de afscheids-

dienst in de Antoniuskerk kon zijn. Natuurlijk hoorden 

daarin impromptu's van Chopin en 'Erbarme dich' van 

Bach. De teraardebestelling was daarna in Bloemendaal, 

begraafplaats Bergweg.

'Liefde houdt niet op waar het leven eindigt' luidde het 

motto boven zijn overlijdensbericht.

Dick Duijves, emeritus pastor 
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WONDEREN OP STEEN
Zomerexpositie Agathakerk,
een terugblik

Ook deze zomerexpositie is weer een groot 

succes geworden. Vele dorpsgenoten, toeristen, 

mensen uit de regio en daarbuiten hebben de 

expositie bezocht en waren onder de indruk 

van het gebodene; er waren zelfs complimenten 

van een voormalig medewerker van het Frans 

Halsmuseum !

We hebben prachtige verhalen gehoord van 

mensen die de kunstenaar gekend hebben, met 

hem (samen)gewerkt hebben, voor hem gepo-

seerd hebben en er waren daarnaast natuurlijk ook familieverhalen.

Veel dank aan alle gastvrouwen die op woensdag-, zaterdag- en zon-

dagmiddag in de kerk aanwezig waren om de bezoekers te ontvangen.

Een speciaal woord van dank is hier op zijn plaats voor Ulrike Goerisch  

en Bep Zwerus. Vanaf Pasen waren zij, vrijwel zonder onderbreking, 

elke zondag als gastvrouwen in de kerk te vinden. Geweldig !

Velen mensen konden zo de afgelopen maanden op zondagmiddag 

in de kerk terecht voor een moment van stilte, het aansteken van een 

kaarsje, een praatje…

De kerk zal de komende periode op zondag gesloten blijven.

De kerktoren

Velen zal het opgevallen zijn: het uurwerk van 

de kerktoren functioneert de laatste weken 

niet zoals het hoort. Diverse malen stond het 

uurwerk stil, dan sloeg de klok weer een uur 

te weinig op de hele uren, dan helemaal niet. 

Dat is nu verholpen, maar…. ook de verlichting 

van het uurwerk, dat vorig jaar geheel door 

ledverlichting is vervangen, hapert flink. Na de 

west- en noordkant branden nu ook diverse 

lampjes aan de oostkant niet meer. De ‘klok-

kenmaker’ heeft veel capriolen uitgehaald om 

te kijken wat er precies aan de hand is. Het 

euvel is nu bekend, alleen over de oplossing 

moet nog met experts gesproken worden. 

U zult het dus voorlopig nog met delen niet 

verlicht uurwerk moeten stellen.



24 - Parochieblad -

eventuele aangepaste 
tijden staan bij de 

betreffende dag vermeld

Bloemendaal 
10.00 uur 

Overveen 
10.00 uur

Zandvoort 
10.00 uur 

Joseph
9.30 en 12.00 uur

Schalkwijk      
10.00 uur

Bavo       
10.00 uur 

Groenmarkt       
10.30 uur 

9.30 uur kinderwoorddienst en 
crèche muv 4e zondag 

Elke zondag 12.00 Hoogmis 

Elke zaterdag 19.00 uur 
eucharistieviering

Zondag 27 september
pastoor  
B. Putter 

pastor  
D. Duijves  

kapelaan J. v. Voorst tot 
Voorst Familiezondag 

diaken G.J. v.d. Wal  
Parochiezondag 

mgr. J. Hendriks broeder Savio

Zondag 4 oktober
 kapelaan  

J. v. Voorst tot Voorst 
kanunnik A. Hendriks 

kapelaan  
N. Beemster

mgr. J. Hendriks,  
pastoor B. Putter Bavofeest

diaken R. Mascini

Zondag 11 oktober
diaken  

G.J. v.d. Wal
kapelaan  

N. Beemster 
pastoor B. Putter  

Familiezondag light
 kapelaan  

J. v. Voorst tot Voorst 
mgr. J. Hendriks dhr. F. Visser 

Zondag 18 oktober
pastoor  
B. Putter 

kanunnik A. Hendriks  
kapelaan N. Beemster, 

diaken G.J. v.d. Wal
kapelaan  

J. v. Voorst tot Voorst 
mw. L. Besselink 

Zondag 25 oktober, 
wintertijd

diaken  
Ph. Weijers

pastor  
D. Duijves  

kapelaan J. v. Voorst tot 
Voorst Familiezondag 

diaken G.J. v.d. Wal pastoor B. Putter
mw. Q. Blüm,  
themaviering

Zondag 1 november 
Allerheiligen

diaken G.J. v.d. Wal  
Allerzielenviering

kapelaan  
N. Beemster 

pastoor B. Putter en  
mw. T. Boddaert 

Allerzielenviering
kanunnik A. Hendriks 

 kapelaan  
J. v. Voorst tot Voorst  

mgr. J. Hendriks
diaken R. Mascini,  

Allerzielenviering 16.00 uur 
broeder Savio

Maandag 2 november 
Allerzielen

18.30 uur  
pastoor B. Putter 

19.00 uur kanunnik  
A. Hendriks 

19.00 uur diaken  
G.J. v.d. Wal

19.30 uur kapelaan  
J. v. Voorst tot Voorst 

Zondag 8 november
pastor  

D. Duijves  
kapelaan  

N. Beemster 
kapelaan J. v. Voorst tot 

Voorst  Familiezondag light
diaken G.J. v.d. Wal pastoor B. Putter  mw. A. McDonnell

Zondag 15 november
kapelaan  

N. Beemster  
pastoor B. Putter diaken G.J. v.d. Wal

kapelaan  
J. v. Voorst tot Voorst 

dhr. F. Visser 

Zondag 22 november  
diaken  

G.J. v.d. Wal
mw. T. Boddaert

kapelaan J. v. Voorst tot 
Voorst Familiezondag 

pastoor B. Putter mgr. J. Punt themaviering

Zondag 29 november pastoor B. Putter kanunnik A. Hendriks  kapelaan N. Beemster mgr. J. Hendriks pastor B. van Oploo

Zondag 6 december
 kapelaan  

J. v. Voorst tot Voorst 
kanunnik A. Hendriks  kapelaan N. Beemster pastoor B. Putter  diaken R. Mascini

Zondag 13 december
pastoor  
B. Putter 

 kapelaan  
J. v. Voorst tot Voorst 

 kanunnik A. Hendriks 
Familiezondag light

diaken G.J. v.d. Wal mgr. J. Hendriks mw. L. Besselink 

Zondag 20 december
kapelaan  

N. Beemster 
pastoor B. Putter diaken G.J. v.d. Wal

kapelaan  
J. v. Voorst tot Voorst 

dhr. F. Visser 

Weekendvieringen 

Vieringen thuis volgen:
De vieringen in de St. Bavokathedraal te Haarlem kunnen op ma, di, do en vr om 9.00 uur, op wo om 19.00 uur en op 

zon 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 ZIJN ONDER VOORBEHOUD VAN EVT. AANPASSINGEN IN VERBAND MET CORONA, HOUD 

HIERVOOR DE WEBSITE IN DE GATEN; OOK VOOR HET EVENTUEEL RESERVEREN VOOR VIERINGEN IN DE 

KERKEN.
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eventuele aangepaste 
tijden staan bij de 

betreffende dag vermeld

Bloemendaal 
10.00 uur 

Overveen 
10.00 uur

Zandvoort 
10.00 uur 

Joseph
9.30 en 12.00 uur

Schalkwijk      
10.00 uur

Bavo       
10.00 uur 

Groenmarkt       
10.30 uur 

9.30 uur kinderwoorddienst en 
crèche muv 4e zondag 

Elke zondag 12.00 Hoogmis 

Elke zaterdag 19.00 uur 
eucharistieviering

Zondag 27 september
pastoor  
B. Putter 

pastor  
D. Duijves  

kapelaan J. v. Voorst tot 
Voorst Familiezondag 

diaken G.J. v.d. Wal  
Parochiezondag 

mgr. J. Hendriks broeder Savio

Zondag 4 oktober
 kapelaan  

J. v. Voorst tot Voorst 
kanunnik A. Hendriks 

kapelaan  
N. Beemster

mgr. J. Hendriks,  
pastoor B. Putter Bavofeest

diaken R. Mascini

Zondag 11 oktober
diaken  

G.J. v.d. Wal
kapelaan  

N. Beemster 
pastoor B. Putter  

Familiezondag light
 kapelaan  

J. v. Voorst tot Voorst 
mgr. J. Hendriks dhr. F. Visser 

Zondag 18 oktober
pastoor  
B. Putter 

kanunnik A. Hendriks  
kapelaan N. Beemster, 

diaken G.J. v.d. Wal
kapelaan  

J. v. Voorst tot Voorst 
mw. L. Besselink 

Zondag 25 oktober, 
wintertijd

diaken  
Ph. Weijers

pastor  
D. Duijves  

kapelaan J. v. Voorst tot 
Voorst Familiezondag 

diaken G.J. v.d. Wal pastoor B. Putter
mw. Q. Blüm,  
themaviering

Zondag 1 november 
Allerheiligen

diaken G.J. v.d. Wal  
Allerzielenviering

kapelaan  
N. Beemster 

pastoor B. Putter en  
mw. T. Boddaert 

Allerzielenviering
kanunnik A. Hendriks 

 kapelaan  
J. v. Voorst tot Voorst  

mgr. J. Hendriks
diaken R. Mascini,  

Allerzielenviering 16.00 uur 
broeder Savio

Maandag 2 november 
Allerzielen

18.30 uur  
pastoor B. Putter 

19.00 uur kanunnik  
A. Hendriks 

19.00 uur diaken  
G.J. v.d. Wal

19.30 uur kapelaan  
J. v. Voorst tot Voorst 

Zondag 8 november
pastor  

D. Duijves  
kapelaan  

N. Beemster 
kapelaan J. v. Voorst tot 

Voorst  Familiezondag light
diaken G.J. v.d. Wal pastoor B. Putter  mw. A. McDonnell

Zondag 15 november
kapelaan  

N. Beemster  
pastoor B. Putter diaken G.J. v.d. Wal

kapelaan  
J. v. Voorst tot Voorst 

dhr. F. Visser 

Zondag 22 november  
diaken  

G.J. v.d. Wal
mw. T. Boddaert

kapelaan J. v. Voorst tot 
Voorst Familiezondag 

pastoor B. Putter mgr. J. Punt themaviering

Zondag 29 november pastoor B. Putter kanunnik A. Hendriks  kapelaan N. Beemster mgr. J. Hendriks pastor B. van Oploo

Zondag 6 december
 kapelaan  

J. v. Voorst tot Voorst 
kanunnik A. Hendriks  kapelaan N. Beemster pastoor B. Putter  diaken R. Mascini

Zondag 13 december
pastoor  
B. Putter 

 kapelaan  
J. v. Voorst tot Voorst 

 kanunnik A. Hendriks 
Familiezondag light

diaken G.J. v.d. Wal mgr. J. Hendriks mw. L. Besselink 

Zondag 20 december
kapelaan  

N. Beemster 
pastoor B. Putter diaken G.J. v.d. Wal

kapelaan  
J. v. Voorst tot Voorst 

dhr. F. Visser 

Weekendvieringen 

Een actueel overzicht van alle vieringen vindt u op rkhaarlem.nl/vieringen

DOOR DE WEEK
 
St. Josephkerk, Haarlem
eucharistieviering 
09.00 uur ma, wo en vr 
12.00 uur zaterdag, vooraf 
bidden Rozenkrans
09.30 uur 3e zaterdag 
Tridentijnse Mis 
Uitstelling Allerheiligste: 
vrijdag na viering 9.00 uur 
zaterdag van 16.00-17.00 uur

Schalkwijk, Haarlem
Woord-communieviering
Moeder van de Verlosserkerk 
9.30 uur 1e en 3e dinsdag
Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 
9.30 uur 1e en 3e vrijdag 
Stiltecentrum, kapel
open ma, di, do en vr 9.30-
12.00 uur

Bavo-kathedraal, Haarlem
eucharistieviering 
9.00 uur ma, di, do en vr
8.30-8.50 uur
biechtgelegenheid
19.00 uur woensdag 
12.30 uur 2e zondag 
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
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Vakantie 2020
Als u dit leest zijn de scholen alweer begonnen, zodat mijn verslag 

over kindervakantie in de coronatijd niet meer helemaal actueel is. 

Maar desondanks vanuit de diaconie en Kerk in de samenleving toch 

dit verhaal. Helaas kon het kinderkamp dit jaar niet doorgaan, veel 

te gevaarlijk met een rondwarend virus. Als alternatief had Rens, de 

jongerenwerker van Pluspunt, samen met team Sport Service Loesoe 

georganiseerd. Weet u wat Loesoe is? Loesoe, een woord dat veel 

door de jeugd op straat gebruikt wordt. Het betekent Weggaan. Loesoe 

werd twee weken, met daarin vier hele mooie dagen met een heel 

wisselend aanbod aan activiteiten, al naargelang het weer het toeliet: 

binnen, buiten of op het strand. Er werd buiten trefbal gespeeld en 

gevoetbald, binnen in workshops geknutseld en gedanst. In de pauzes 

waren er gezonde snacks en wat te drinken. Er was een stranddag 

met een wedstrijd zandsculpturen maken en onder leiding zwemmen 

in zee. Op de laatste dag was er een workshop Yoga met tot slot een 

speurtocht met opdrachten door de duinen en lekkere broodjes met 

knakworst na in Pluspunt. De geplande Linnaeushofdag die ook niet 

door kon gaan zal nu alsnog coronaproef in september georganiseerd 

gaan worden voor gezinnen die zo’n uitje zelf niet kunnen betalen. Een 

hele organisatie die in samenwerking met Linnaeushof zeker weer een 

groot succes zal worden. 

Loesoe en Linnaeushof werden mede mogelijk gemaakt door de 

geweldige opbrengst van de ‘vakantieschoen’ die enkele weken in onze 

kerk heeft gestaan. Veel dank hiervoor van Rens en Marieke, de jonge-

renwerkers van Pluspunt, met alle blije kindergezichtjes als resultaat.

Ook wij als diaconale werkgroep willen iedereen bedanken voor de 

gulle gaven. De opbrengst heeft onze stoutste verwachtingen overtrof-

fen.     

Tilly Boddaert

SAM’S KLEDINGACTIE 
IN AERDENHOUT EN ZANDVOORT

 
Op 6 en 7 november vindt 

weer de halfjaarlijkse 

kledinginzameling van Sam’s 

Kledingactie voor Mensen in 

Nood plaats. Wij hopen dat u de kleding 

bewaard heeft, die u klaar had staan voor de 

voorjaarsactie. 

Sam’s kledingactie steunt noodhulpprojecten 

van Cordaid met het inzamelen van 

kleding. Dankzij hun meest recente actie 

kan Cordaid duizenden Ethiopiërs helpen 

die het slachtoffer zijn van droogte en 

conflict. In Liben, een onherbergzaam en 

afgelegen gebied in het zuidoosten van 

Ethiopië, heerst sinds 2016 een conflict 

tussen de mensen van Oromo-afkomst 

en Somalische gemeenschappen. Ruim 1 

miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen 

vanwege de etnische spanningen en de 

regionale overheid is ineen gestort. De 

extreme en langdurige droogte, veroorzaakt 

door klimaatverandering, verergert de 

conflicten om het nog beschikbare land. De 

bevolking in Liben bestaat voor een groot 

deel uit pastoralisten, een nomadisch volk 

dat voor het levensonderhoud afhankelijk 

is van vee. In de huidige droogte is er al een 

tekort aan water ontstaan voor de families, 

laat staan voor hun koeien en kamelen. 

Als het vee sterft zijn er geen inkomsten. 

En geen inkomsten in een droog land met 

gewelddadige conflicten betekent honger, 

ondervoeding, ziekte en sterfte.

Helpt u weer mee door uw kasten door te 

lopen op goede, nog draagbare kleding, 

schoeisel en huishoudtextiel? 

De inzameling vindt plaats: 

*  St. Agathakerk, Grote Krocht:  

vrijdag 6 november 19.00-20.00 uur en 

zaterdag 7 november 10.00-12.00 uur 

*  Antoniuskerk, Sparrenlaan, Aerdenhout: 

zaterdag 7 november 11.00-12.00 uur
TAIZEVIERING 
2 oktober, 6 november en 4 december,  

Agathakerk, aanvang 19.30 uur



    27- Parochieblad -

PERSONALIA
OVERLEDEN

† Vrijdag 22 mei baden we in de Agathakerk voor  

ALIDA DALMAN, die maandag 18 mei was komen te 

overlijden. Zij woonde in het Huis in de Duinen. Op een 

dag zag ik de deur van haar appartementje open staan 

en besloot, na een tip van een vrijwilligster, kennis met 

Alida te maken. Het onthaal was buitengewoon hartelijk. 

Nadat ik me had voorgesteld, kreeg ik meteen een stoel 

aangeboden en een borrel. Alsof ik daar al jaren kwam. 

Een prachtig voorbeeld van de hartelijke wijze waarop 

Alida in het leven stond. Op het eerste bezoek volgde 

nog vele andere bezoekjes, soms met haar alleen, soms 

ook in het bijzijn van Aleida, haar dochter. Bijzonder was 

dat Alida, ondanks de beperkingen die de ouderdom 

meebracht, altijd zo opgewekt was en zo positief en van 

de kleinste dingen wist te genieten. Zoals bijvoorbeeld 

van het voeren van haar eigen ‘kippen’, de meeuwen die 

rond het Huis in de Duinen vlogen. Ook die waren haar 

zeker dankbaar voor haar hartelijkheid, die voor hen 

tot uitdrukking kwam in de korsten brood en de andere 

voedingswaren waarmee Alida hen verwende. Groot 

was haar geloof en groot was haar liefde voor Maria, 

de Moeder van God. Als we daarover spraken dan ging 

ze rechtop zitten in haar stoel en had het onderwerp 

onmiddellijk ook al haar aandacht. Verdrietig was het 

evenwel, en dat vind ik ook zelf akelig, nadat ik haar in 

januari voor de laatste keer nog bezocht, dat ik haar in de 

laatste twee maanden als gevolg van de coronacrisis niet 

meer heb kunnen bezoeken. Op 94-jarige leeftijd hebben 

we haar losgelaten in het vertrouwen dat zij nu daar is, 

waar we eens weer hopen samen te zijn. Dat zij moge 

rusten in vrede. 

kapelaan Nars Beemster

† In Memoriam PETRUS MARTINUS DIRKX   
30-11-1936   -  10-06-2020

Op dinsdag 16 juni was de afscheidsviering van Piet Dirkx 

die, nadat hij twee weken geleden vanuit het ziekenhuis 

naar huis toe ging, op woensdag op 83-jarige leeftijd, in 

zijn eigen omgeving in de Lorentzstraat, was overleden.

We hebben uit de profeet Ezechiël gelezen: ‘Ik zal zelf 

omzien naar Mijn schapen en ook voor ze zorgen en Ik 

breng Mijn schapen terug als ze verstrooid zij geraakt. Het 

verloren dier zal ik zoeken en terughalen, het zieke sterken, 

Ik zal ze weiden zoals het behoort. 

Beroepshalve had Piet, als broeder bij de GGD, afdeling 

psychiatrie, te maken met mensen die de weg kwijt zijn, 

verloren rondlopen. Broeder Dirkx was iemand waar ze 

terecht konden en met hart en ziel stelde hij zijn werk 

ten dienste aan de ander. De mens, die als een herder 

zorg droeg voor de wanhopige. Piet was niet alleen 

beroepshalve bewogen. Hij was sociaal ten opzichte van 

de medemens. Een voorbeeld: in zijn volkstuin kreeg hij 

Iraanse buren. Hij heeft hen geholpen met alles wat met 

de tuin te maken heeft. Hij was een man met een hart van 

goud, vertelden de Iraanse mensen, nadat ze gehoord 

hadden van zijn overlijden. 

In het evangelie hebben we gelezen: ‘Dit is mijn gebod, 

dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter 

liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven 

geeft voor zijn vrienden.’ Piet heeft veel liefde gegeven 

aan zijn vrouw Alda, zijn kinderen Arno en Jolande. Arno 

vertelde mij: ‘Ik heb een fantastische vader gehad.’ Zijn 

schoondochter en schoonzoon beschouwden hem 

als vader. Natuurlijk gaf hij veel om zijn kleinkinderen 

en alle mensen om hem heen. Ondanks de ziekte van 

Non-Hodgkin, vele jaren geleden al opgedaan, en de 

gevolgen van die ziekte, veel pijnklachten door ingezakte 

ruggenwervels en de laatste jaren achteruitgang van de 

zintuigen, bleef hij de positieve kanten van het leven zien. 

Hij klaagde niet en genoot van een goed glas wijn, het 

eten en vooral het samenzijn. De zorg, die de familie heeft 

gedaan hebben ze uit liefde voor hem gedaan. Moge wij 

zijn en hun voorbeeld van liefde volgen, zoals God dat ons 

meegeeft: Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.

diaken Gert Jan van der Wal 
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PERSONALIA

† In Memoriam  DIK DUIVENVOORDEN
‘Huil niet omdat ik er niet meer ben, glimlach juist omdat ik er was.’

Rond deze woorden hebben we op 21 juli in de kerk afscheid 

genomen van Dik Duivenvoorden met een viering uit 

dankbaarheid voor zijn leven en om wie hij was. Dik was in het 

dorp en in de parochie alom gekend en gewaardeerd en de kerk 

zou zeker vol geweest zijn, had niet de coronatijd met al zijn 

beperkingen dat onmogelijk gemaakt. 

Theodorus Wilhelmus, namen hem bij het doopsel gegeven, 

werd geboren in Noordwijkerhout op 19 april 1935 en groeide 

daar op samen met twee zusjes en een broertje. Vooral zijn 

moeder was heel gelovig en naar haar voorbeeld werden de 

kinderen opgevoed. Van haar leerde hij dat bidden helpt en 

in moeilijke tijden steun geeft. Het geloof werd hem met de 

paplepel ingegoten en daar hoorden geen verdere vragen bij. 

Al vroeg wist hij van aanpakken en meewerken en al vroeg wist 

hij ook dat hij geen bollenkweker wilde worden maar slager of 

poelier. Vanuit die wens kwam hij toen hij zestien jaar was in 

Zandvoort terecht bij slager Vreeburg en is daar met een korte 

onderbreking ook altijd gebleven en Zandvoorter geworden in 

hart en nieren. Hij leerde het slagersvak in al zijn facetten kennen 

met daarbij moeder Vreeburg als voorbeeld, steun en toeverlaat 

in geloof, werk en ontspanning. Hij werd verliefd op Riet Weijers 

en trouwde met haar op 1 maart 1960. Een huwelijk dat 55 jaar 

zou duren en waarin ze samen groeiden tot een twee-eenheid in 

liefde en geloof. Ze droegen hun geloof uit in vrijwilligerswerk en 

hulpvaardigheid onder de leuze: ‘als mensen een beroep op je 

doen, dan help je’. Op elk gebied van het samen kerk-zijn: vieren, 

leren, dienen, droegen ze hun steentje bij. Ze waren in de jaren 

zeventig gastouders bij de vormselvoorbereiding van tieners. Meer 

dan 40 jaar was zijn mooie tenorstem in het kerkkoor te horen. 

Een tijdlang was hij zelfs een heel betrokken voorzitter van het 

koor en organiseerde hij het jaarlijkse kooruitstapje. Jarenlang 

werkte hij mee in de schoonmaakwerkgroep ‘Schoon Schip’ en 

zeker na de interieurrenovatie van de kerk was geen enkel hoekje 

van het kerkgebouw hem onbekend. Toen Riet hem vijf jaar 

geleden voorging in de dood, ging hij dapper alleen verder met 

steun van zijn kinderen en de vijf kleindochters, het koor en niet te 

vergeten Sjaan, een opbloeiende vriendschap die helaas door zijn 

ziekte geen lang leven beschoren was. 

Toen de tijd daar was nam Dik, heel bewust, in enkele heldere 

momenten, afscheid van het leven. Hij droeg daarbij zijn dierbaren 

op verder te leven en te genieten, omdat het leven veel te mooi is 

om er niets mee te doen. We hebben Dik te ruste gelegd bij Riet 

in de schaduw van de kerk die hen zo dierbaar was, samen nu 

verenigd in het Licht van de Eeuwige.

Tilly Boddaert-Geerards

† In Memoriam RIA VERSTEEGE
‘Iemand missen hoort erbij, het hoort bij ieders 

leven. Je denkt terug aan hoe het was en huilt of 

lacht dan even….’ 

Woorden zoals de familie die zo dapper op de 

rouwkaart zette. Maar het gemis van Ria was er al 

voor we donderdag 3 september in de Agathakerk 

afscheid namen. Nog eenmaal werd ze daar door 

pastor Dick Duijves welkom geheten met al haar 

doopnamen Maria Agatha Hildegardus Eusebia 

Catharina, waar ze zo trots op was. Als Ria van 

Dijk was ze op 25 september 1938 geboren in 

buurtschap De Engel bij Lisse; een meisje na acht 

jongens. De lagere school ‘De Engelbewaarder’, 

het leek of haar leven omgeven door engelen 

begon. Samen met haar jongere zusje Ada 

groeide ze op tussen 13 broers in een groot, hecht, 

zorgzaam gezin, waarvan er nu met de dood van 

Ria nog maar twee in leven zijn. Ria, ze hoorde 

zo bij onze kerk. Elke zondag was ze in de viering 

aanwezig. Ze was vrijwilligster bij de groep die 

de kerk schoon houdt. Ze was gastvrouw bij de 

evenementencommissie. Ze genoot van de kerk- 

gemeenschap die we samen vormen. De laatste 

periode van haar leven was, na de hersenbloeding 

in mei vorig jaar, heel heftig voor haarzelf, voor 

haar man Peter, voor de beide dochters met 

hun partner en de vier kleinzonen. Na een actief, 

werkzaam, zorgzaam en sportief leven, kwam 

ze verward en halfzijdig verlamd in een rolstoel 

terecht, iets wat niemand zou mogen overkomen 

hoe lief en zorgzaam je geliefden je ook proberen 

op te vangen. Een engel zonder vleugels zo 

herinnerden haar dochters zich haar bij het 

afscheid in de kerk. Met eindeloos geduld, in lieve 

bezorgdheid, heeft Peter maandenlang naast haar 

gezeten in Zuiderhout en in het Huis in de Duinen, 

waar hij haar door het ophalen van herinneringen 

weer terug in de tijd probeerde te halen. Zelfs 

toen door al de beperkingen van het coronavirus 

er alleen bezoek op afstand mogelijk was, waren 

hij en zijn dochters op afstand bij haar. In het 

laatste uur van haar leven kwam de bekende, 

zachte Ria weer tevoorschijn om afscheid van haar 

dochters te nemen voor God haar thuishaalde. Dat 

ze nu naar lijf en ziel vernieuwd gelukkig mag zijn 

in het eeuwig Licht.

Tilly Boddaert-Geerards



Nieuws uit parochie 
St. Joseph 
Haarlem
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XLT en Red Wednesday  
Als gevolg van het coronavirus zijn de voorbije maanden veel activiteiten rond onze kerk opgeschort 
of helemaal geschrapt. Met alle onzekerheid die er nu nog is zijn verschillende zaken weer opgepakt.
Op 23 augustus was een eerste Familiezondag, de maandelijkse XLT-woensdagavonden zijn er 
weer sinds 26 augustus.

XLT 
Eén woensdagavond per maand 

is in de Josephkerk standaard een 

aanbiddingsavond met biechtgelegenheid. 

Deze aanbiddingsavond wordt XLT genoemd. 

XLT is afgeleid van het Engelse werkwoord 

‘to exalt’ wat ‘verhogen’ betekent. Tijdens 

de XLT-avonden kunt u de Eucharistische 

aanbidding met biechtgelegenheid bijwonen 

tussen 20.00 en 21.00 uur. Na de aanbidding 

is er koffie en thee. De XLT-avonden 

worden georganiseerd door jongeren 

uit het Josephhuis en de Josephkerk. De 

eerstvolgende XLT-avonden zijn op 30 

september, 28 oktober, 25 november (Red 

Wednesday) en 16 december. U bent van 

harte uitgenodigd.  

Red Wednesday - 25 november 2020
Red Wednesday is opgebouwd zoals een 

XLT-avond, maar heeft als extraatje de 

vespers. Het is een avond waarop in veel 

kerken over de hele wereld wordt gebeden 

voor vervolgde christenen en ook voor 

hun vervolgers. Over de hele wereld wordt 

stilgestaan bij vrijheid van godsdienst. De 

kerken die meedoen worden op deze avond 

met rood licht verlicht, vandaar de naam Red 

Wednesday (Rode Woensdag). Rood, omdat 

dit de kleur van martelaren en de kleur van 

bloed is. U kunt Red Wednesday dit jaar 

dicht bij huis bijwonen. De Josephkerk zal op 

woensdag 25 november opengesteld worden 

voor u. Voel u vrij om langs te komen. Onze 

medegelovigen over de hele wereld hebben 

ons gebed hard nodig. Het programma is als 

volgt:

19.00 uur  deuren open 

19.30 uur  vespers bidden

20.00 uur   eucharistische aanbidding en 

biechtgelegenheid

21.00 uur   napraten met koffie en thee

Andere activiteiten 
Er zijn meer plannen maar nog te veel 

onzekerheden om daar concreet in te zijn. 

Let daarom op eventuele aankondigingen, in 

woord of plakkaat, aan de kerk of de ramen 

van het Josephhuis. Of kijk op de website, 

waarop u steeds alle actuele informatie kunt 

vinden. 

Ineke Koersvelt en Dolf Böing 



EEN OPROEP 
In maart van dit jaar moesten de parochies 

tweemaal snel handelen om de kerkgangers 

op de hoogte te stellen van het besluit van de 

Nederlandse bisschoppen om, overeenkomstig 

de bepalingen van de Rijksoverheid, bijna per 

direct de kerken te sluiten op de zondagen 

en vervolgens eveneens op de weekdagen. 

We stelden onze kerk open voor stil gebed 

op zondagmorgen, aanvankelijk voornamelijk 

om te verhinderen dat kerkgangers voor een 

gesloten deur zouden komen te staan. 

In allerijl is besloten tot het versturen van 

een e-mail, een soort ‘alert’, aan de ons 

bekende adressen van de parochianen. We 

hebben echter lang niet van alle kerkgangers 

en parochianen het e-mailadres. Sommigen 

willen dat ook uitdrukkelijk niet en in elk geval 

zijn wij momenteel verplicht om vooraf de 

toestemming tot het gebruik ervan te vragen. U 

zou ons echter wel een grote dienst bewijzen 

als u bereid bent ons uw e-mail adres voor 

gebruik ten dienste van communicatie vanuit 

de parochie te geven. Dan kunnen wij u 

bijvoorbeeld ook digitaal het bulletin De Wijzer 

of andere mededelingen toesturen. Als u De 

Wijzer nu al digitaal ontvangt, kunt u daaruit 

afleiden dat we uw gegevens al ter beschikking 

hebben. Mocht u uw gegevens alsnog aan ons 

willen aanleveren, stuur dan een e-mail aan het 

parochiesecretariaat: secretariaat@josephkerk-

haarlem.nl; uw gegevens zullen vervolgens 

verwerkt worden, zodat we u in de toekomst 

beter en sneller kunnen bereiken.

WAT KUNT U DOEN? 
In het vorige nummer schreef ons bestuurslid Corine van der 

Grinten een oproep voor arbeiders in de wijngaard van de 

Sint Josephkerk. Onze parochie heeft dringend uitbreiding van 

het vrijwilligerscorps nodig. Nu in september de activiteiten 

weer starten herhalen wij haar oproep. 

*We hebben medewerkers nodig voor: de crèche op 

zondagmorgen. Op dit moment zijn er te weinig om elke week 

voor continuïteit te zorgen. 

*Voor het programma voor de jongste groep op de 

Familiezondagen. De Familiezondagen werden vorig werkjaar 

druk bezocht. Vanaf september zijn er twee Familiezondagen 

per maand.  

*De schoonmaak van het Josephhuis, vooral voor de keuken 

en de hal.

*De schoonmaak van de kerk. 

In deze tijd van het coronavirus is schoonmaken van het 

Josephhuis en de kerk van groot belang om besmettingen 

te voorkomen. De regering en alle Nederlandse 

kerkgenootschappen hebben daar strenge afspraken over 

gemaakt.  

*De groep kerkwachten. De kerkwachten ontvangen de 

parochianen die zich melden bij de ingang en wijzen hun de 

weg. 

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of wilt u eerst meer 

informatie, neem contact op via e-mail   

secretariaat@josephkerk-haarlem.nl t.a.v. Corine van der 

Grinten-van der Vlugt. 
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‘Dat heeft God bedacht. 
God heeft mensen gemaakt, 
van klei.’
Dat is een citaat van mijn buurmeisje van bijna 7. Ze is een 

gezellige babbelaar, dat heeft ze van haar moeder. Het 

gesprek in de achterom duurt een dik half uur. Het gaat 

over speelkameraadjes. Over hoe leuk ze school vindt. 

De rekenspelletjes in de klas. Boek lezen op een van huis 

meegebracht kleedje op een grasveld. Ze vertelt over wandelen 

in Groenendaal, twee bolletjes ijs. Over haar broertje van vier die 

bij ‘de rivier’ had gespeeld en toen was mama boos. Die rivier is 

voor volwassenen overigens een vaart.

Met enthousiasme vertelt ze over vlinders, pony's, de 

bloemenslinger op de nieuwe fiets en de poffertjes van oom 

Leo. En dan toont ze een doorkomende grote tand. Vandaar 

is het een kleine stap naar de melktandjes van haar zusje van 

16 maanden. Ik vertel haar dat als een baby wordt geboren de 

tandjes er al zijn maar nog niet zijn doorgekomen. Ze twijfelt 

geen moment aan mijn woorden. ‘Dat snap ik wel hoor buurman, 

anders kan de baby mama bijten.’ Ik vraag haar of dat niet goed 

is bedacht. Ze reageert: 

‘Dat heeft God bedacht. Want God heeft mensen gemaakt, 

van klei, maar dat weet ik niet zeker. Weet je buurman, God 

heeft ook Jezus in de buik van Maria gestopt. En toen werd 

Jezus geboren. Papa zegt dat je ook Christus mag zeggen, 

dat is hetzelfde. Buurman, ik weet een liedje daarvan, zal ik 

dat zingen?’ En ik bleek het ook te kennen en zo stonden we 

op een hete junimiddag in de achterom samen ‘Midden in de 

winternacht’ te zingen...

Dolf Böing 

GEDOOPT
Samaya Sophia Pia Marie Stheme  
de Jubécourt,  
geboren op 25 mei 2019 en 

gedoopt op 7 juni 2020.

Deze doopviering was al maanden tevoren 

afgesproken, toen er van corona nog geen 

sprake was. Uiteindelijk is besloten de 

plechtigheid doorgang te laten vinden: in een 

heel klein gezelschap, met alleen het gezin. 

Peetouders en familieleden konden niet 

aanreizen vanuit het buitenland. Op verzoek 

van de ouders vond de gehele viering plaats 

in het Latijn, met gebruikmaking van de tekst 

uit de Tridentijnse liturgie. Het werd zo een 

heel intieme gebeurtenis. Bijzonder moment 

was ook nog dat de kinderwagen de pas 

aangelegde oprit als eerste in gebruik kon 

nemen. We feliciteren de ouders van harte 

en bidden dat Samaya nu mag opgroeien als 

kind van God en lid van de Kerk.

PERSONALIA



Nieuws uit parochie 
Schalkwijk 
Haarlem
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Jong van Hartkoor
Het Jong van Hartkoor is een koor met ongeveer 25 

leden. Wij zingen elke tweede zondag van de maand 

in de eucharistieviering. Hoe de komende periode 

zal verlopen is nog niet helemaal duidelijk, maar 

tot nu toe mogen er, gezien de omstandigheden, 

acht leden van het koor per viering zingen. Zoals 

het er nu voorstaat zal de eerste viering die wij 

zingen op zondag 13 september zijn. Repetities 

zijn elke dinsdagavond van 20.15 tot 21.45 uur in 

de Moeder van de Verlosserkerk. We repeteren in 

de kerk en houden ons natuurlijk aan de gestelde 

coronamaatregelen. We hebben er erg veel zin in 

om weer te beginnen. Wij kunnen nog steeds leden 

gebruiken, dus heb je zin om bij ons gezellige koor 

mee te zingen, meld je dan aan. Je kunt ook eerst 

een keer komen kijken en luisteren en misschien wel 

meezingen om te ervaren of het iets voor je is. 

Ben je 14 jaar of ouder en houd je van zingen, ben 

je alt, bas, tenor of sopraan, dan ben je van harte 

welkom. Nadere informatie bij Sheila van der Velden 

023-5641072 of Yvonne Bras 06-47472327. Je kunt 

ook mailen: yvojo@upcmail.nl  Tot ziens!

Jeugdkoor
Kun je zingen? Zing dan met ons mee!!

Jeugdkoor Schalkwijk bestaat momenteel uit 8 

kinderen en we vinden het leuk als daar nog een 

paar kinderen bij komen. Op de derde zondag van 

de maand zingt het Jeugdkoor in de gezinsviering. 

Wij repeteren op dinsdagavond van 18.45-19.30 uur 

in de Moeder van de Verlosserkerk. Ben je tussen 

8 en 13 jaar, dan ben je van harte welkom om met 

ons koortje mee te zingen. We repeteren hard o.l.v. 

onze pianist Ben, maar hebben ook veel lol. Na de 

repetitie drinken we een glaasje limonade. 

Ken je nog een vriendje of vriendinnetje of heb je 

een broertje of zusje die ook met je mee wil zingen, 

kom dan op dinsdagavond naar de repetitie en zing 

gezellig mee.

We weten nog niet hoe alles zal verlopen met de 

vieringen op zondag, gezien alle maatregelen die 

nu nog gelden, maar we gaan wel vast van start met 

repeteren, vanaf dinsdag 8 september om 18.45 uur. 

Kom je ook zingen bij ons gezellige koor? 

Je kunt je aanmelden bij Yvonne Bras 06-47472327 

of yvojo@upcmail.nl en bij Franca Garrelfs,  

06-48698992 of fgarrelfs@gmail.com. Tot ziens!

DIACONIE
Zomeractie 2020 
Het was spannend dit jaar. Zou de Zomeractie, 
waarvan de Artisactie deel uitmaakt, dit jaar door 
kunnen gaan? Er werd ons door de overheid 
immers dringend verzocht niet met het openbaar 
vervoer te reizen om zo de trein, tram en bus te 
laten aan diegenen die daarvan afhankelijk waren 
voor hun werk. Gelukkig keerde het tij. Zo konden 
acht volwassenen en twaalf kinderen toch de 
dierentuin in Amsterdam bezoeken, voorzien 
van de Artiskaarten die door u gespaard waren. 
Natuurlijk was er ook geld voor de reis en voor een 
consumptie.  Naast Artis werd ook de Linnaeushof 
door vier gezinnen bezocht, waaronder zes 
kinderen. Tevens hebben we bij negen thuisblijvers 
een financiële zomerse tegemoetkoming gebracht. 
De totale kosten van de Zomeractie bedroegen dit 
jaar € 1.615,00. Daaraan heeft u in de collecte van 
23 augustus € 196,60 bijgedragen, waarvoor onze 
hartelijke dank. Alle spaarders van de Artiskaarten, 
ook die van andere parochies, worden eveneens 
hartelijk bedankt.
In een tijd waarin we allemaal onze zorgen hadden 
om de gezondheid van onszelf en onze naasten 
heeft uw bijdrage voor veel blije gezichten gezorgd!

Jacqueline Splinter

Monumentale status kerkgebouw
Wellicht heeft u reeds uit de krant begrepen, dat de kerk van 

de Moeder van de Verlosser door de gemeente Haarlem is 

aangewezen als gemeentelijk monument. Zoals de meesten 

van u inmiddels ook begrepen hebben betekent dit niet dat we 

het kerkgebouw als parochie zullen kunnen blijven gebruiken, 

het gebouw blijft een te grote jas. Dat betekent dat we blijven 

zoeken naar een andere plek om samen te komen. Wel onder-

zoeken we nu op welke wijze met dit besluit van de gemeente 

om te gaan, wat weer betekent dat we voorlopig nog zullen 

vieren in onze parochiekerk.

het parochiebestuur
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HET HAARLEMSE 
STADSKLOOSTER: 
EEN ERVARING 
RIJKER
Het stadsklooster is niet, zoals je zou verwachten, één 
gebouw. Het betreft vooral kerken waar het mogelijk 
is om in stilte bijeen te zijn voor meditatie of gebed. 
De website van het stadsklooster zegt daarover: ‘… om 
orde in de chaos te scheppen en tot jezelf te komen 
om te ervaren wat er echt toe doet’.
Laat ik u maar meteen zeggen dat ik het een 
verrassing vond waar ik heel blij mee ben. De 
Oosterkerk, op loopafstand van mijn huis, biedt me 
op de vrijdagochtend een plek waar ik stil zit, zwijg en 
naar binnen keer. Iets wat je thuis natuurlijk ook kunt 
doen, maar de afleiding is daar zo groot: een berichtje 
op je telefoon, de buurvrouw aan de deur…
Nieuwsgierig geworden heb ik deze stiltemeditaties 
ook in een paar van de andere kerken bezocht, 
zoals de Doopsgezinde Kerk (woensdag) en de 
Ontmoetingskerk (donderdag) en dat met evenveel 
plezier. U kunt er van 9 uur tot ongeveer half tien 
terecht, maar beslist niet later. Er wordt een kaars 
gebrand en de gong wordt zacht geluid aan het begin 
en het einde van de tijd die je in nauw contact met 
jezelf brengt. Ik ervaar deze gelegenheden als een 
welkome luwte in de wisselvalligheden en drukte 
van het bestaan en ik ben heel benieuwd of u een 
soortgelijke ervaring zult hebben.
Er zijn meer kerken die meedoen. U vindt ze op de 
website stadskloosterhaarlem.nl, maar uw pastor zal 
u ook kunnen informeren. 
 

Jacqueline Splinter

PERSONALIA

DOOP 

Op zondag 23 augustus is  

Ilaisa Xaën Bergsma gedoopt in de kerk van 

de Moeder van de Verlosser.

Enkele jaren geleden is haar zusje Alicia ook 

in deze kerk gedoopt. Vele familieleden en 

vrienden waren bij de doopplechtigheid aan-

wezig. De peter hield een mooie toespraak 

over de liefde vanuit de katholieke traditie, 

die hij samen met de meter wil geven aan 

Ilaisa en dat zij er altijd zullen zijn voor haar 

ouders. Ilaisa is opgenomen in de kerk van 

Christus en in Zijn gemeenschap.

Laat Ilaisa alle geluk vinden dat onder ons 

mogelijk is, met steun van God, haar ouders, 

de peter en de meter en alle andere mensen.

diaken Gert Jan van der Wal 

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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*17-09-1931  Johanna Jacoba Theresia Witteveen-Loog 

† 5-06-2020

Op woensdag 10 juni hebben we in een gebedsdienst 

afscheid genomen van mw. Annie Witteveen.

Zij is op 88-jarige leeftijd overleden in Schalkweide. In 

psalm 139 hebben we gelezen over hoe God ons kent, 

daarmee wordt bedoeld dat Hij ons liefheeft, dat Hij 

omgang met ons wil hebben. Als je van iemand houdt, 

dan wil je degene toch steeds beter leren kennen? Dan 

heb je op een gegeven moment geen geheimen meer voor 

elkaar. Dan hoeft diegene maar een half woord te zeggen 

en je begrijpt al precies wat hij of zij bedoelt. Zo geldt dat 

op ultieme wijze voor God. Hij kent en doorgrondt ons. Hij 

weet van onze diepste geheimen en verlangens, van onze 

vreugdes en ons verdriet. Niets is voor Hem verborgen. 

Dat is niet beangstigend, maar juist vertroostend en 

bemoedigend.

Wie was mw. Annie Witteveen, die in het gezin van 

vijf kinderen kwam na het overlijden van de moeder 

en waar daarna nog zoon Ruud werd geboren? Annie 

was een trouw persoon. Ze was jarenlang actief in de 

bezoekersgroep. We zijn haar daar dankbaar voor. Zij was 

een vrouw van de langdurige contacten. Als ze eenmaal 

bv. tijdens vakanties van de kinderen een adres in handen 

kreeg, bleef ze trouw elk jaar een kaartje sturen of bellen.

Op latere leeftijd heeft zij de moeder-mavo gedaan. En 

Annie bleef na de opleiding de medemoeders trouw. Ze 

bleef met hen verbonden.

Een aantal jaren geleden heeft zij een hartstilstand gehad, 

daarna zijn haar lichamelijke mogelijkheden duidelijk 

verminderd. Ze heeft haar 85-jarige verjaardag nog 

gevierd in de Zoete Inval.

Vanwege haar achteruitgang is zij in Schalkweide gaan 

wonen. Daar is ze ten gevolge van het corona-virus 

overleden. Moge de woorden uit het evangelie ons hoop 

en troost bieden in het geloof dat Annie had. ‘Laat uw hart 

niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in 

Mij. Ik heb voor u een plaats bereid. Ik neem U op bij Mij, 

opdat ook gij zult zijn waar ik ben.’

 

*01-07-1920  Marin Aghob Hana  † 09-06-2020

Op maandag 15 juni hebben we in de St. Jozefkapel 

afscheid genomen van mw. Marin Aghob Hana. Zij is op 

dinsdag 9 juni op 99-jarige leeftijd overleden in de armen 

van haar dochter Fahima. In 1980 is zij samen met haar 

zoon Yacub en dochter Fahima Habib van Syrië naar 

Nederland gevlucht.

We hebben in de gebedsdienst stilgestaan bij alle 

overleden familieleden, speciaal bij haar man Boutros. 

Mw. Hana was een gelovige vrouw. Ze bad dagelijks de 

rozenkrans. Fahima bracht wekelijks de H. Communie 

voor haar mee. Ze was de Mater Familias en was erg 

verbonden met haar familie. Ze wist alle geboortedata van 

haar kinderen en kleinkinderen uit haar hoofd. Ze vertelde 

verhalen van vroeger. Moge die traditie ook voortgezet 

worden door hen die achterblijven. We hebben het Onze 

Vader en het Wees Gegroet ook in het Arabisch gebeden 

en haar begraven op de St. Jozefbegraafplaats. 

Mw. Hana is een voorbeeld geweest van trouw aan God 

en Maria en liefde voor haar kinderen.

Dat wij haar voorbeeld blijven volgen.

*19-06-1932  Annie Maria Andrea Franciska Schrijber  
† 5-07-2020

Op vrijdag 10 juli hebben we in een gebedsdienst in 

Westerveld afscheid genomen van mw. Anneke Schrijber. 

Zij overleed op zondag 5 juli in Schalkweide. Ze is 88 jaar 

geworden.

In het Mattheüs-evangelie hebben we de woorden van 

Jezus gehoord over het niet eenvoudig binnengaan in het 

Koninkrijk van de hemelen. Jezus vertelt een gelijkenis van 

een verstandige man, die zijn huis op rotsgrond bouwde 

en een dwaas, die zijn huis op zand wilde grondvesten. 

Eens te meer maakt Jezus voor zichzelf enorme 

aanspraken: indien ik mijn leven bouw op zijn woord, 

dan kan ik de hevigste stormen en problemen weerstaan. 

Is er een woord of zijn er woorden van Jezus die ik als 

het fundament van mijn leven kan beschouwen? Het 

fundament van het leven van Anneke was het geloof. 

In de traditie van haar geloofsopvoeding heeft ze dat 

geloof uitgedragen. Ze vertelde altijd over haar ouders 

en de familiegeschiedenis. Dat waren belangrijke 

fundamenten in haar leven.

Ze was een trouw bezoekster van de vrijdagvieringen in de 

Ontmoetingskerk en de zondagse vieringen in de Moeder 

van de Verlosserkerk. Toen ze in Schalkweide kwam 

wonen was ze op zaterdagsavond bij de diensten.

Ik kwam de eerste jaren bij haar langs en bracht haar de 

H. Communie. Tot voor kort kreeg zij bezoek van zuster 

Ine van Breukelen, die helaas door ziekte niet meer in 

staat was te komen. Haar wereld werd steeds kleiner en 

onoverzichtelijker. Haar geloof is te vergelijken met de 

verstandige man die zijn huis op rotsgrond bouwde. Moge 

dat rotsvaste geloof van mw. Anneke Schrijber ons tot 

voorbeeld zijn.

PERSONALIA IN MEMORIAM 
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*27-09-1937  Jacobus Antonius Nicolaas Maria Booms  

† 13-08-2020

Op 19 augustus hebben in de Moeder van de 

Verlosserkerk afscheid genomen van dhr. Co Booms.

In de nacht van 13 augustus is hij na een korte opname 

in de Jacob-Kliniek overleden. Co is bijna 83 jaar oud 

geworden. In december 2017 hebben we in deze kerk 

afscheid van zijn vrouw Anneke genomen. Co heeft haar 

erg gemist. 

We hebben uit psalm 139 gelezen. Een psalm, die op het 

leven van Co van toepassing lijkt. Op het eerste gezicht 

lijkt het in de psalm over de alwetendheid Gods te gaan. 

En over een mens die probeert daaraan te ontglippen, 

maar tenslotte beseft dat er geen ontsnappen aan is en 

zich er dan maar aan gewonnen geeft. Maar als je deze 

psalm wat beter bekijkt dan ligt het toch net wat anders. 

Dit is geen psalm over weten, maar een psalm over 

kennen. Over kennen en vooral over gekend worden. Niet 

zozeer dat ik God kan vatten en begrijpen. Maar veel meer 

dat God mij als geen ander kent.

Co was een gelovige man, die vragen stelde over het 

geloof. Soms had hij gedroomd over engelen, over de 

hemel en over een term als eeuwigheid, het vagevuur en 

het hiernamaals. Zal ik straks Anneke in de hemel weer 

tegenkomen? Gelovige vragen over kennis, theologische 

en filosofische vragen kon Co stellen. Om op de laatste 

vraag in te gaan, beantwoordde ik die vraag vanuit een 

gelovige houding, waar Jezus ons voorbeeld is geweest. 

De kern van ons geloof is de Verrijzenis van Christus. In 

dat geloof mogen wij vertrouwen dat wij ook opgenomen 

worden bij de Heer en dat we elkaar weer geestelijk 

ontmoeten. In de psalm staat geschreven: ‘Blijf bij mij 

en laat mij niet los’. In angstige momenten heeft hij daar 

hopelijk steun in ervaren. 

Zijn algemeen welbevinden ging de laatste jaren hard 

achteruit. Hij miste Anneke erg en hij had veel last van 

Parkinson. Hij hield er wel de moed in door te blijven 

bewegen, maar had het wel zwaar. ‘Hij, die mij kent en 

kennen laat, ziet naar mij om in eeuwigheid.’ Zo mag Co 

dat hebben ervaren, vooral als hij de H. Communie kreeg. 

In het evangelie volgens Johannes spreekt Jezus tot zijn 

vrienden: ‘Laat uw hart niet verontrust worden. Gelooft in 

God en gelooft in Mij. In het huis van mijn Vader is plaats 

voor velen. Ik ga heen om een plaats te bereiden. En als Ik 

ben heengegaan, kom ik terug om u op te nemen bij Mij, 

opdat u ook bent waar ik ben.’ Moge Co daar zijn Anneke 

ontmoeten. 

*08-12-1939  Adriana Johanna Maria Koeleveld-Ruijgvoorn  

† 18-08-2020

In de gebedsdienst op dinsdag 25 augustus hebben we 

afscheid genomen van mw. Aad Koeleveld-Ruijgvoorn, die 

na een kort ziekbed is overleden in Schalkweide. Ze is 80 

jaar oud geworden.

De kleinkinderen Shirley en Dennis hebben hun oma 

in het licht van Christus gezet. Haar man Frans en zijn 

dochter José hebben het kruisje met haar naam naar de 

gedachteniswand gebracht. José heeft het gedicht ‘Van 

de mensen van voorbij’ gelezen, van Hanna Lam. Dennis 

heeft de eerste lezing uit Openbaring 21, 1-6 gelezen en 

Shirley de voorbeden.

Het leven van mw. Koeleveld is niet gemakkelijk geweest. 

Psychisch lijden is een zware last voor haarzelf geweest 

en voor haar omgeving. De woorden van Johannes mogen 

ons tot troost zijn: ‘Er zal een Nieuw Jerusalem zijn. Gods 

woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij 

zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen 

zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen 

dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, 

want wat er eerst was is voorbij.’

In het evangelie van Mattheus 5, 1-12a horen we de 

woorden van Jezus aan het begin van de Bergrede zoals ze 

bedoeld zijn, als een program, als een beginselverklaring, 

als een wegwijzer naar een heel andere manier van kijken 

en denken en doen dan gewoonlijk in de wereld geldt. Het 

is werkelijk deze wereld omgekeerd.

Jezus, spreekt andere mensen toe: niet de mensen 

die het gemaakt hebben, maar juist zij die niets in te 

brengen hebben; niet de elite, niet de geslaagden, niet de 

gesettelden en de arrivés, maar juist degenen die over het 

hoofd worden gezien, die niets in te brengen hebben. En 

hij begint ermee. Als hij de berg opklimt om zijn wijsheid 

te delen dan is dit het eerste wat hij zegt: ‘Gelukkig wie 

nederig van hart zijn…’

Samen met haar man Frans heeft Aad zich jaren als 

vrijwilligster ingezet voor de mensen in de Janskliniek. 

Zij hebben in dit werk hun barmhartigheid getoond en 

misschien ook wel de treurenden troost geschonken.

Haar man Frans heeft zich jaren met veel zorg om zijn 

vrouw Aad bekommerd en de laatste jaren ook José. Ook 

dat is een Zaligspreking. Jezus haalt in zijn Zaligsprekingen 

andere mensen naar voren en zet ze als het ware in het 

zonlicht van zijn genade. 

Moge mw. Aad Koeleveld het visioen van het Nieuw 

Jerusalem ervaren in de hemel. 

diaken Gert Jan van der Wal

IN MEMORIAM 



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo 
Bavo Haarlem
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Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de Kalverstraat ziek op bed 
en vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacrament 
(de hostie) te voorzien. Na het nuttigen van de hostie moest de zieke overgeven en werd het braaksel 
in het brandende haardvuur van zijn kamer geworpen. De volgende dag bleek dat hij niet alleen de 
hostie onbeschadigd had uitgebraakt, maar bovendien dat het vuur deze niet had aangetast. Was 
dat nog niet opmerkelijk genoeg: de hostie die de volgende dag door de priester van de Oude of 
Nicolaaskerk weer was opgehaald, keerde vanuit de Oude Kerk op wonderbaarlijke wijze in het 
huis van de man terug. Dit herhaalde zich daarna nog eens tweemaal.

TENTOONSTELLING 675 JAAR 
HEILIG MIRAKEL VAN AMSTERDAM

Het gold als een bevestigingsmirakel 

waarmee werd aangegeven dat men in de 

verschijnselen de hand Gods diende te 

herkennen en de plaats waar het eerste 

mirakel was gebeurd moest inrichten als 

heiligdom. De betrokkenen handelden 

dienovereenkomstig en verbouwden de 

woning met daarin de haardstede tot 

een devotie- of bedevaartkapel, de kapel 

van de Heilige Stede. Na de bouw van de 

kapel van de Heilige Stede, ter ere van het 

Mirakel, groeide Amsterdam in de 14e en 15e 

eeuw tot een belangrijk bedevaartcentrum. 

Jaarlijks werden er grootse en pompeuze 

sacramentsprocessies gehouden. Maar 

aan deze cultus kwam een abrupt einde 

toen in 1578 het stadsbestuur overging 

in protestantse handen en katholieke 

Amsterdammers hun toevlucht moesten 

zoeken in schuilkerken. Voor de jaarlijkse 

viering en verering van het Mirakel kwam men 

bijeen in de Begijnhofkapel.

Toen in de 19e eeuw in Nederland het 

katholieke geloof weer openlijk was 

toegestaan, kwam de Mirakeldevotie 



Rijksmuseum
Mirakel van Amsterdam, 1345
D' Waare Afbeeldinge van het H. Sacrament 
van Mirakel Geschiet tot Amsterdam op de H. 
Stede in 't jaar 1345.

Het mirakel van Amsterdam, 15 maart 1345. In 
het midden de zieke man die in bed de hostie 
van de priester toegediend krijgt, rechts op 
de achtergrond braakt de man de hostie uit 
en wordt de hostie in het vuur geworpen. 
Links knielen gelovigen naast het bed, op de 
achtergrond de sacramentsprocessie.  
Onder de prent een vers in vier verzen van 
twee regels.
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TENTOONSTELLING 675 JAAR 
HEILIG MIRAKEL VAN AMSTERDAM

langzaam weer op gang. De doorbraak van de cultus kwam echter pas 

aan het einde van de 19e eeuw tot stand, toen Amsterdammer Joseph 

Lousbergh een geschrift ontdekte waarop de precieze middeleeuwse 

route van de Mirakelprocessie beschreven stond. Samen met vriend 

Carel Elsenburg besloot hij in 1881 die route weer op devotionele wijze, 

in ‘stille omgang’, na te lopen.

Het idee van Joseph en Carel sloeg aan en binnen enkele jaren groeide 

hun initiatief uit tot een grote beweging. De initiatiefnemers besloten 

zich te organiseren in het ‘Gezelschap van de Stille Omgang’ en 

spoedig kwamen ook steeds meer katholieken van buiten Amsterdam 

naar de stad om deel te nemen aan de jaarlijkse Stille Omgang. 

Heden ten dage is er nog altijd een vaste groep van ongeveer 7000 

deelnemers aan de nachtelijke stille tocht.

Van 10 oktober tot en met 29 november zal in de kathedraal een 

expositie gehouden worden over ‘De Stille Omgang’. 

Te bezichtigen van 

ma t/m zat van 10.30-17.00 uur 

en op zondag van 12.00-17.00 uur.

Bronvermelding www.stille-omgang.nl
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Elk weekend is er vanaf 11 oktober een bijzondere rondleiding door de 
Sint Bavo kathedraal met aandacht voor de rol van het katholieke geloof 
als ziel van deze unieke kathedraal, die in de top 5 staat van belangrijkste 
kerken in de wereld, gebouwd tussen 1850 en 1950. 

Tijdens de rondleiding wordt verteld over de gedachte achter de 

inrichting van de kerk en welke betekenis en symboliek bijzondere 

beelden en andere elementen hebben, zoals de glas-in-lood ramen 

en het smeedwerk. Daarmee gaan we in op de strijd tussen goed en 

kwaad, donker en licht, lijden en blijdschap, etc. En hoe de katholieke 

kerk in en buiten het gebouw nog altijd relevant is. Op verschillende 

plekken in de kerk, zoals de ramen in het middenschip, de kerstkapel 

en de muurschilderingen wordt uitleg gegeven over de betekenis ervan. 

En wordt verteld welke projecten, geïnspireerd door deze plekken, 

door de katholieke gemeenschap worden opgepakt.

De kerkrondleiding duurt ongeveer een uur en kost € 12,50, 

inclusief toegang tot de kerk, de lopende expositie of activiteit en 

een kop koffie/thee. Afwisselend wordt dit op zaterdag of zondag 

georganiseerd. Ga voor de beschikbare data vanaf 11 oktober 2020 en 

reservering van tickets naar de website van het bisdom:  

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl . Reserveren is verplicht en de 

grootte van de groep voor een rondleiding is minimaal 4 en maximaal 

15 personen.

Deze rondleiding is een eerste activiteit van een programma, dat door 

het bisdom wordt ontwikkeld om meer bezoekers te interesseren voor 

een bezoek aan de kathedraal, als ook om de toegevoegde waarde 

van de katholieke beginselen op een relevante manier te delen met 

de bezoekers. Met als doel om met een grotere en brede doelgroep 

een nieuwe band op te bouwen vanuit het bisdom, de kathedraal 

en de parochies. Dit zal ingevuld worden met activiteiten, zoals 

tentoonstellingen rondom maatschappelijke thema’s, lezingen en 

workshops.

Interesse in de rondleiding? Wil je de kathedraal bezoeken met 

vrienden en familie? Ga voor tickets naar de website van het bisdom. 

Interesse om mee te helpen bij de organisatie van het nieuwe 

programma? Stuur dan een berichtje naar kapelaan Johannes van 

Voorst tot Voorst: kapelaanjohannes@gmail.com .

NIEUW: ‘BETEKENISVOLLE’  
RONDLEIDING SINT BAVO KATHEDRAAL
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JACQUES OOMS 72 JAAR ACOLIET

Op 28 juni jl., voor de zomer en net na het ter perse gaan van het vorige 

Parochieblad, hebben we het 72-jarig jubileum gevierd van Jacques 

Ooms. Zo lang is hij al als acoliet actief in de kerk. Zelf vond hij die 72 

jaar een mooie gelegenheid om ook afscheid te nemen als acoliet, al 

zullen we hem natuurlijk nog vaak in onze kathedraal zien. Al op jonge 

leeftijd was hij begonnen als misdienaar, in de thuisparochie waar 

hij opgroeide, maar daarna is hij vele jaren acoliet geweest in onze 

kathedraal. Daarnaast heeft hij natuurlijk ook veel ander werk verzet 

voor de parochie, zo heeft hij als verantwoordelijke voor het drukwerk 

van de parochie veel tijd doorgebracht in de kelder waar de apparatuur 

te vinden was. Onze diocesane onderscheiding, de Bavo-penning, 

had hij al eens ontvangen, dus bij deze gelegenheid ontving hij van 

de bisschop een brief waarin deze zijn dankbaarheid uitsprak mede 

namens alle bisschoppen waarbij Jacques gediend had.

We danken hem heel hartelijk en hopen natuurlijk dat hij voor anderen 

een inspiratie mag zijn!

pastoor Bart Putter

BEZORGERS GEZOCHT
Het is aardig gelukt om de 

zeer grote bezorgwijken t.b.v. 

het Parochieblad binnen het 

kathedraalrayon te verkleinen. Wij 

zoeken nog een aantal personen. 

Wilt u of wil jij ook een paar straten 

onder uw/je hoede nemen als u/je 

toch de hond uitlaat, op weg gaat 

naar de supermarkt of gewoon 

omdat u/jij een handje wilt helpen, 

omdat vele handen licht werk 

maken? Het gaat maar om vier keer 

per jaar!

Neem contact op met de 

contactpersoon voor de Bavo, 

genoemd in de colofon van het 

Parochieblad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor 

uw/je inzet!

Om op een leuke manier geld in te zamelen voor de (toen) gaande 

zijnde restauratie van de kathedraal, werd vijf jaar geleden de eerste 

kerkenveiling gehouden. Zo werd deze financiële bijdrage o.a. ingezet 

voor de nieuw aan te leggen vloerverwarming en de restauratie van 

tintinnabulum en conopeum; de eretekenen van de basiliek.

Dit jaar zou de zesde veiling een feit zijn, ware het niet dat het covid-19 

virus rondwaart in ons land en in de wereld. De veilingcommissie heeft 

daarom besloten dat we dit jaar de veiling niet op een veilingwaardige 

manier kunnen organiseren. In de eerste plaats is het onmogelijk om 

de locatie dusdanig in te richten dat de spelregels, die de overheid 

heeft aangegeven, op een juiste manier gerespecteerd kunnen worden. 

Op de tweede plaats zijn wij sterk afhankelijk van sponsoren uit het 

midden- en kleinbedrijf. Nu zal deze crisis niet voor iedere ondernemer 

hetzelfde uitpakken, maar wij zijn van mening dat het een stap te ver is 

om juist nú een beroep te doen op hun vrijgevigheid.

Voor wat betreft de toekomst blijft het ‘koffiedik kijken’. Maar wij 

verwachten dat deze beslissing uw goedkeuring heeft.

KERKENVEILING 2020
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De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op 
de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje 
spirit’. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en 
informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen 
beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, de puzzels en informatie op de achterkant 
geven u aan het begin van de dag een positief gevoel. De kalender wordt elk jaar met zorg en 
plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster 
Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster 
Wittem worden georganiseerd.

De naamgever van de kalender is Gerardus 

Majella geboren in 1726 in Muro Lucano, een 

dorpje vlak bij Napels, als zoon van een kleer-

maker. Hij werd gedreven door liefde voor 

God en zijn medemensen.

In 1749 sloot hij zich aan bij de redemptoris-

ten als lekenbroeder. Hij ging op bedeltocht 

om zijn medebroeders in leven te houden. 

Ook hielp hij de vele mensen die aan de 

kloosterpoort aanklopten. 

Steeds had hij voor hen een opbeurend 

woord. Hij gaf hen zo nodig brood en kleding 

en stookte in de koude winters een vuurtje 

voor hen. Ook zou hij duivels uitgedreven 

hebben en wonderlijke genezingen hebben 

verricht. Tijdens zijn leven had hij visioenen 

en hij zou helderziend zijn geweest. Al tijdens 

zijn leven sprak men van Il santo - de Heilige. 

Afgebeeld wordt hij in de zwarte kledij van 

de redemptoristen met riem waaraan een 

rozenkrans hangt. Aan zijn rechterzijde 

staat vaak een kind (soms Jezus zelf) dat 

van hem een brood krijgt, wat wijst op zijn 

charitatief werk. Meestal wordt hij biddend 

of mediterend getoond met als attributen: 

een kruisbeeld, een doodshoofd en een witte 

lelie. Een compleet andere voorstelling is die 

waar een draak aan zijn voeten ligt of waar hij 

op de draak staat. In dat geval drukt hij een 

kruisbeeld tegen de borst. Gerardus Majella 

is de patroonheilige van portiers, kleermakers 

en zwangere vrouwen en werd aangeroepen 

voor een voorspoedige bevalling. 

De menslievende Gerardus overleed op 

29-jarige leeftijd aan tuberculose. In 1893 

werd hij door paus Leo XIII zaligverklaard 

en in 1904 volgde zijn heiligverklaring door 

paus Pius X. Zijn feestdag is 16 oktober. De 

kalender is te koop in de ‘winkel’ van de 

kathedraal voor € 7,95. Leuk om te hebben of 

om cadeau te geven. Ook voor Sint of Kerst!

Bronvermelding: Klooster Wittem

GERARDUS KALENDER
Kent u ‘m nog? Wie is er niet mee opgegroeid?
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KERST IN DE CRYPTE
In de crypte van de kathedraal vindt u vanaf medio december een 

prachtig aangeklede en sfeervol verlichte Dickens-achtige setting. De 

kerstgroepenexpositie zorgt ook dit jaar voor verwonderde blikken 

en wordt zelfs verder uitgebreid. Er komt een heus kerstdorp in de 

‘binnenbocht’ van de crypte. 

De modelspoortreinvereniging en de Kerstdorpclub bundelen hun 

krachten en laten vier treinen rondrijden over maar liefst 80 meter rails. 

Onderweg komt de trein door Engelse steden en Hollandse dorpen. 

Bezoekers van jong tot oud kijken hun ogen uit bij een prachtige 

spoorbaan en verlichte miniatuurdorpjes. 

De geur van warme chocolademelk en warme 

apfelstrudel hangt in de lucht en aan de 

tafels kletsen bezoekers over deze unieke 

beleving. Op de achtergrond klinkt uiteraard 

kerstmuziek, een fotogeniek rendier mag niet 

ontbreken, net als de tientallen versierde en 

verlichte kerstbomen. 

Komt dat zien! Houd de website: 

 www.koepelkathedraal.nl in de gaten voor 

meer informatie!

NB Uiteraard worden de dan geldende 

maatregelen door de overheid in acht 

genomen.



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo 
Groenmarkt Haarlem
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Stilte Centrum

Na lang wiggen en wegen hebben we 

besloten om het feestelijk stilstaan bij 30 

jaar Stilte Centrum uit te stellen tot het 

voorjaar 2021.

Wist u dat de Groenmarktkerk op een plek staat met een lange ge-
schiedenis van opvang en zorg? Van 1395 tot 1581 staat aan de Nieuwe 
Groenmarkt het nonnenklooster van Sinte Katrijn. Het klooster legt 
zich toe op armenzorg. Het is een groot complex met een werkplaats, 
tuin en boomgaarden. Op de plek van de kapel van het Middeleeuwse 
klooster staat nu de Antonius van Paduakerk. Zij werd in 1844 gesticht 
door de Franciscaanse paters en werd onder de naam Paterskerk en later 
Groenmarktkerk bekend om haar sociale engagement. Zij stond aan de 
wieg van de Voedselbank Haarlem en het Stilte Centrum en was een van 
de oprichters van de Stichting Stem in de Stad. 

Toevallig of niet, rond 1850 koopt 

de Vincentiusvereniging aan 

de Nieuwe Groenmarkt enkele 

panden aan voor haar activiteiten 

gericht op het voeden en kleden 

van armen. In de crisisjaren 

voor de tweede wereldoorlog 

werd de Spijskokerij van 

Vincentius befaamd, met diverse 

afhaalpunten verspreid door de 

stad. Na de oorlog heeft Vincent’s 

Eethuis dit werk voortgezet en werd zij de voorloper van de huidige 

eetvoorziening voor de daklozen en verslaafden, verzorgd door Stem 

in de Stad. Aan de achterzijde zorgt Kledinghuis Vincent nog steeds 

voor het kleden van armen.

Ook nu is de Nieuwe Groenmarkt een broedplaats van initiatieven die 

passen bij de eeuwenoude plek van barmhartigheid, gericht op de zorg 

voor de zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. Daarin vinden 

de maatschappelijke organisaties elkaar, naast Stem in de Stad, ook 

het wijkcentrum Binnensteeds en VPSG (Vrouwen Pastoraat Seksueel 

Geweld).  

En de Groenmarktkerk? De kerk biedt 

- centraal gelegen aan deze ‘sociale 

boulevard’ - een plek van verstilling, gebed 

en ontmoeting. Ook hier komt dat tot stand 

door samenwerking. Vrijwilligers van de 

verschillende organisaties vormen samen 

met de parochianen de wachters voor het 

dagelijkse Stilte Centrum in de kerk. Hier 

wordt Adempauze op maandagmorgen 

gehouden, evenals het maandelijkse 

Vredesgebed en Apéritief voor de ziel. 

Dit zijn vaste momenten van inspiratie 

en bezinning. Voor de vrijwilligers van de 

maatschappelijke organisaties, maar ook 

voor hun gasten, bewoners en mensen 

die werken in de binnenstad. Zo wordt de 

eeuwenoude traditie van bidden en werken 

op deze historische plek van barmhartigheid 

voortgezet. 

KERK AAN DE SOCIALE BOULEVARD
De Nieuwe Groenmarkt:  
van oudsher een plek van bidden en werken
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Allerzielen 

Met Allerzielen komen veel 

herinneringen weer tot leven.

Door het leggen van bloemen, door 

het aansteken van een kaars, door 

het noemen van een naam 

kunnen ook wij weer een beetje 

opstaan om verder te gaan.

En wij bidden samen met heel de 

katholieke gemeenschap: Heer, geef 

hun de eeuwige rust;

Heer, laat ze leven voor uw aanschijn; 

Heer, U hebt hun naam geschreven in 

de palm van uw hand.

Wij noemen hun naam, omdat wij 

hen niet willen vergeten. Het noemen 

van onze geliefde doden

maakt ook onze eigen kwetsbaarheid 

zichtbaar,

Zo willen we op zondagmiddag 
1 november om 16.00 uur bij elkaar 

zijn om ook elkaar te ondersteunen.

broeder Savio

Op weg naar Kerstmis 
Vooraankondiging: Advent-vespers - Kerst-noveen  
met O-antifonen 
Bereiden wij ons voor op Kerstmis, de komst van Jezus onder ons: 

God die Mens geworden is, Eeuwigheid die doorbreekt in de tijd.

Van 17 tot en met 23 december is de Noveen van Kerstmis. Op deze 

avonden bidden wij samen en zingen de O-antifonen voor en na 

het Magnificat, de lofzang van Maria uit het Lucas-evangelie. Zeven 

namen die het Oude Testament geeft aan de Messias worden in 

deze antifonen genoemd en bezongen, elke avond één. De eerste 

letters van deze namen in het Latijn vormen van achter naar voren 

gelezen ERO CRAS – ‘morgen zal ik er zijn’. Wij kunnen dat pas 

lezen als we de avond voor kerstavond hebben bereikt. Als in elke 

vespers bidden wij psalmen en bijbelse lofzangen om ons voor te 

bereiden op de komst van het Kind. Wij doen dat in een omgeving 

van stilte. Wij denken ook aan onze zorgen en vreugde, leggen die 

voor aan God en steken daarbij een kaarsje aan. Van 19.30- 19.50 

uur. Iedereen is welkom. 

VREDESWEEK
19 - 27 september 

In onze kerk is al vele jaren aandacht voor 

de jaarlijkse Vredesweek; dat past bij ons 

franciscaans karakter en onze traditie. Het 

thema van dit jaar is: 'Vrede verbindt verschil'. 

De Vredesweek is een nationale activiteit, 

georganiseerd door Pax, om aandacht te 

vragen voor vrede –  want iedereen kan iets 

voor vrede doen! Er komen veel activiteiten, 

op verschillende plekken in de stad, maar 

veel in de Groenmarktkerk – zie de folders die 

binnenkort in de kerk liggen. 

Op maandag 21 september, 12.30 uur: Vredesgebed met Joris Obdam 

en Ineke den Hollander. Ook de vieringen door de week (op dinsdag en 

vrijdag om 12.30 uur) zullen 

in het teken staan van de 

vredesweek. 

De afsluitende viering is op 

zondag 27 september om 

10.30 uur en daarna is er nog 

een ‘Stilteconcert’, i.s.m. het 

Stadsklooster Haarlem om 

16.00 uur
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Peter Schouten *13 maart 1949 -  †10 juni 2020

Peter was een gevoelig en bezorgd mens, die van 

het leven wist te genieten op alle fronten. Maar zijn 

betrokkenheid met mensen in nood was groot. Als er 

iemand vastliep was Peter altijd bereid om te helpen. 

Als een Joodse mens was hij toch geraakt door het 

Christendom. Hij voelde een duidelijke verwantschap 

tussen het Joodse Volk en het Christendom. Misschien 

kwam dat nog het duidelijkst tot uitdrukking als hij bij 

ons in de Groenmarktkerk zat. Want hij was lange tijd 

voorzitter van de ‘Nieuwe Vrienden van de Groenmarkt’. 

Zowel in de synagoge als in de kerk is een altijd brandend 

licht aanwezig. En beide lichten hebben met God van 

doen. Hij voelde zich thuis bij ons buiten de vieringen. Hij 

was dan ook oprecht belangstellend voor de mensen en 

het gebouw. Hij had voor iedereen een goed woord of 

een groetend gebaar. Hij wilde dan ook vanuit onze kerk 

uitgedragen worden. En ik heb voor hem geprobeerd op 

gepaste wijze de laatste gebeden te zeggen. Dat waren 

teksten van Jesaja en psalmen. En vooral ook een gebed 

voor de overledenen en de nabestaanden. De Kadiesj: een 

mooi en rijk gebed waar allen aan deel nemen. Daarom 

hierbij afgedrukt: 

Moge zijn grote naam verheven en geheiligd worden

in de wereld die hij geschapen heeft naar zijn wil.

Moge zijn koninkrijk erkend worden in uw leven en in uw 

dagen

en in het leven van het gehele huis van Israël, weldra en 

spoedig.

Moge zijn grote naam gezegend zijn nu en voor altijd.

Gezegend, geprezen, gevierd, en hoog en hoger steeds 

verheven.

Verheerlijkt, gehuldigd en bejubeld worde de naam van 

de Heilige,

gezegend zij hij hoog boven iedere zegening, elk lied,

lof en troost die op de wereld gezegd wordt.

Moge er veel vrede uit de hemel komen en leven!

Over ons en over heel Israël.

Hij die vrede maakt in zijn hoge sferen,

zal ook vrede maken voor ons en voor geheel Israël.

Amen

Paul de Beijer *Gendt 28 juni 1942 - †7 augustus 2020

Een bijzonder mens was Paul. Een naam om niet te 

vergeten: die naam, binnen onze kerkgemeenschap 

gezegd, staat geschreven in de palm van Gods hand.

Eigenlijk is het heel vreemd. Ik ken hem allang, maar nooit 

meer dan een brede zwaai, een goede dag, en hoe is 

het met je? Dat lag denk ik aan mij. Zo kenden we elkaar 

alleen van ‘Hoe gaat het?’ En meer ook niet. Onopvallend, 

altijd vriendelijk, maar met een strenge blik als het niet 

ging zoals hij dacht dat het moest. Als het nodig was ging 

hij er op af. Vaak zag ik hem een kaarsje opsteken, zomaar, 

even…

Vanaf september, na de monumentendagen, was hij vaak 

druk met zijn verzameling van kerststallen. Hij stond mw. 

Nel Stevens bij met de ontwikkeling van weer een nieuwe 

tentoonstelling over alles wat er in de kerk zo voorhanden 

was. De laatste maand liet Paul een andere kant zien. Wat, 

dat kon ik niet zo goed beschrijven, maar vrijdagsmiddags 

stond hij me vaak op te wachten en had dan voor mij 

een kopje koffie bewaard. Het is het laatste, zei hij dan. 

Drie weken terug zei ik dat ik zat te broeden op het 

thema ‘lopen op het water’ en ik zei hem dat ik wel weer 

zou uitkomen bij psalm 131, waar staat dat ik me kon en 

mocht voelen als een klein kind dat zo geheel voldaan op 

moeders schoot zat, net van de borst  rondom gelukkig, 

zo voel ik mij dan. Toen zei Paul: voor mij is dat psalm 139, 

dat is mijn visie op God, en hij zei zomaar een stuk van die 

psalm op:

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,

u weet het als ik zit of sta,

u doorziet van verre mijn gedachten.

Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,

met al mijn wegen bent u vertrouwd.

Geen woord ligt op mijn tong,

of u, HEER, kent het ten volle.

U omsluit mij, van achter en van voren,

u legt uw hand op mij.

Wonderlijk zoals u mij kent,

het gaat mijn begrip te boven.

Nauwelijks uitgesproken of hij zei: ‘Maar nu ga ik even 

opruimen, want het is vier uur. Zal ik de deur dicht maken 

of ga je er hier uit? De kaarsen zijn al uit.’

Ik kwam er ook nu pas achter dat Paul veel geraakt was 

door de schoonheid van Chili – waarmee ik ook een band 

heb - de Andes, de vulkanen, de natuur, de mensen, 

de queca, de dans van de mensen daar, de Mapuche 

indianen, want hij had er enige jaren gewerkt en hij 

had die daar ontstane vriendschappen nog steeds. Die 

vrienden waren bij zijn uitvaart via een skype-verbinding 

ook aanwezig. 

broeder Savio 

PERSONALIA IN MEMORIAM 
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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 20 november 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 kapelaanbeemster@outlook.com
kapelaan J.F.E.M. van Voorst tot Voorst 06-49384909 kapelaanjohannes@gmail.com
diaken G.J. van der Wal 06-43223690 gertjanvanderwal@live.nl
kanunnik dr. A.J.M. Hendriks  06-22962379 pastoorhendriks@telfort.nl (Josephparochie)
diaken Ph. Weijers (liturgische assistentie Bavo) p.s.weijers@hccnet.nl

medewerkster geloofsopbouw:
Rowy van Dijk 06-45363857 rvandijk@rkhaarlem.nl  

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 
 
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



www.rkhaarlem.nl
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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 b.g.g. 06-51365156 

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

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 HH. ANTONIUS&BAVO 
BAVO HAARLEM 

St. Bavokathedraal,  
Leidsevaart 146, 2014 HE 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

www.rkbavo.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 en kapel geopend 
ma, di, do en vr van 9.30 uur tot 12.00 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 
GROENMARKT HAARLEM

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

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  



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!

Rijksmuseum
‘September, October, November / Herfst Namiddag Waater’, Jacob Cats (1741-1799), 1797


