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Belangrijke opmerkingen over de vieringen
-  Het aantal aanwezigen is beperkt. RESERVEREN IS DAAROM VERPLICHT, zie hiervoor onze website  

www.rkhaarlem.nl/vieringen.
-  Reserveren voor de vieringen op kerstavond en eerste en tweede kerstdag is mogelijk vanaf maandag 

21 december om 19.00 uur (aangepaste aanmeldingen voor Bloemendaal en Groenmarkt, zie de parochie-
informatie elders in dit blad).

-  Check altijd de website; het tijdstip van vieringen kan als gevolg van de corona-maatregelen nog wijzigen.
-  Als u niet aanwezig kunt zijn bij een viering bent u van harte uitgenodigd om de viering vanuit de kathedraal te 

volgen via internet, zie www.rkhaarlem.nl  en dan naar livestream.

VIERINGEN TUSSEN KERST EN OUD EN NIEUW

24 DECEMBER, KERSTAVOND

 Bloemendaal 14.30 uur diaken G.J. v.d. Wal, kinderkerstviering 
  18.00 uur pastor D. Duijves 
  21.00 uur pastor D. Duijves 
 Overveen 15.00 uur kapelaan N. Beemster, kerstverhaal voor kinderen
  17.00 uur pastoor B. Butter
  20.00 uur kapelaan N. Beemster 
 Aerdenhout 20.00 uur pastor B. v. Oploo  
 Zandvoort 19.00 uur pastoor B. Putter 
  22.00 uur kapelaan N. Beemster 
 Joseph 15.00 uur kannunik A. Hendriks 
  18.00 uur kannunik A. Hendriks gezinsviering
  21.00 uur kannunik A. Hendriks 
 Schalkwijk 17.00 uur diaken G.J. v.d. Wal gezinsviering 
  19.30 uur diaken G.J. v.d. Wal
  22.00 uur kapelaan J. van Voorst tot Voorst
 Bavo 14.30 uur gebedsviering voor kinderen, kapelaan J. van Voorst tot Voorst 
  17.00 uur kapelaan J. van Voorst tot Voorst
  20.00 uur mgr. J. Hendriks 
  23.00 uur mgr. J. Hendriks 
 Groenmarkt 16.00 uur J. Obdam
  19.30 uur W. Blüm en F. Visser

25 DECEMBER, EERSTE KERSTDAG

 Bloemendaal 10.00 uur pastoor B. Putter
 Overveen 10.00 uur kapelaan J. van Voorst tot Voorst
 Aerdenhout  10.00 uur diaken Mascini 
 Zandvoort 10.00 uur pastor D. Duijves 
 Joseph 10.00 uur kannunik A. Hendriks 
  13.00 uur kannunik A. Hendriks
 Schalkwijk 10.00 uur kapelaan N. Beemster
 Bavo 07.30 uur kapelaan J. van Voorst tot Voorst
  10.00 uur mgr. J. Punt 
  13.00 uur Kindje wiegen
  17.00 uur kapelaan N. Beemster
 Groenmarkt 10.30 uur pastor B. v. Oploo 



    3- Parochieblad -

VIERINGEN TUSSEN KERST EN OUD EN NIEUW

26 DECEMBER, TWEEDE KERSTDAG

 Joseph 10.00 uur kannunik A. Hendriks 
  13.00 uur kannunik A. Hendriks
 Bavo 10.00 uur kapelaan J. van Voorst tot Voorst
  19.00 uur kapelaan J. van Voorst tot Voorst

27 DECEMBER

 Bloemendaal 10.00 uur kapelaan N. Beemster
 Zandvoort 10.00 uur pastoor B. Putter
 Joseph 09.30 uur kapelaan J. van Voorst tot Voorst, familiezondag
  12.00 uur kannunik A. Hendriks
 Schalkwijk 10.00 uur diaken G.J. v.d. Wal
 Bavo 10.00 uur mgr. J. Hendriks 
  13.00 uur kapelaan N. Beemster
 Groenmarkt 10.30 uur broeder Savio

31 DECEMBER, OUDJAAR

 Bloemendaal 19.00 uur T. van Holk en C. Huisman, gebedsdienst
 Joseph 19.00 uur kannunik A. Hendriks
 Bavo 19.00 uur mgr. J. Hendriks
 Groenmarkt 12.30 uur broeder Savio

1 JANUARI, NIEUWJAAR

 Overveen  11.00 uur kapelaan N. Beemster
 Joseph  10.00 uur kannunik A. Hendriks 
 Bavo  10.00 uur mgr. J. Hendriks
 Groenmarkt 10.30 uur broeder Savio

OPENSTELLING KERKEN 

Deze kerken in onze regio zijn open voor gebed en natuurlijk een bezoek aan de kerststal:

Overveen
25 december 11.30 - 12.30 uur
26 december 11.00 - 12.30 uur

Zandvoort
19 en 20 december 13.30 -15.30 uur
26 en 27 december 13.30 -15.30 uur

Schalkwijk
25 december 12.00 - 16.00 uur
26 december 12.00 - 16.00 uur

Joseph
26 december 14.00 - 17.00 uur 
30 december 12.00 - 16.00 uur

Groenmarkt
Vanaf 7 december is een 
Kerststallententoonstelling in de kerk te 
bezichtigen. 
De kerk is, zoals altijd, iedere werkdag tussen 
14.00 - 16.00 uur geopend, ook op Tweede 
Kerstdag.

Bavo
Kerst in de crypte
Bezoek de crypte in kerstsfeer met een 
kerstgroepenexpositie, modelspoortreinen die 
over zo’n tachtig meter rails door Engelse steden 
en Hollandse dorpen rijden en tientallen versierde 
en verlichte kerstbomen. Zie voor meer informatie 
en reservering: www.koepelkathedraal.nl
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Al voordat deze winter begon werd ons van verschillende zijden een 
‘donkere winter’ in het vooruitzicht gesteld. Het virus is nog altijd in de 
wereld en ondanks hoopvolle berichten over toekomstige vaccins heeft 
het nog altijd stevig voet aan de grond in Nederland. Zozeer zelfs dat 
de Elfstedentocht al in de herfst werd afgelast. Voor het eerst in de ge-
schiedenis. Ook in de kerken zal het een bijzondere Kerstmis worden. 
Natuurlijk zullen de kerken zoals altijd in kerstsfeer worden gebracht, 
maar de Nachtmis en de vieringen op de Kerstdagen zullen heel anders 
zijn: reserveren is verplicht, we vieren in klein gezelschap en we zullen 
niet samen de bekende kerstliederen mogen zingen. Wel zullen enige 
zangers de vieringen opluisteren, zoals dat op het moment van schrijven 
binnen de huidige maatregelen mogelijk is. Zie vooral de pagina’s hier-
voor met praktische informatie over de vieringen.

Aan het begin van de Advent las ik de stelling van een Duitse bisschop 

dat ‘Corona het Kerstfeest zou kunnen zuiveren’. Ik ben altijd enigszins 

huiverig wanneer te midden van een crisis de positieve kanten 

al worden belicht, maar in dit geval was het een heel passende 

boodschap. Voderholzer, bisschop van Regensburg, stelde vast dat 

het Kerstfeest nu als gevolg van de corona-maatregelen gevierd zou 

worden zonder de zaken die niet meteen iets van doen hebben met 

het vieren van de geboorte van Jezus Christus. Of die de kern van 

het Kerstfeest misschien ondersneeuwen. Hij verwees daarbij naar 

de Advent als een periode van stilte, van vasten en bezinning, zoals 

die oorspronkelijk bedoeld was. De Advent in elk geval als periode 

van voorbereiding op het Kerstfeest, op het vieren van de komst 

van Jezus op aarde. In zijn boodschap verwees de bisschop naar de 

gebruiken die we kennen in de kerk en noemde natuurlijk de biecht als 

voorbereiding op het Kerstfeest, maar ook heel eenvoudig het lezen 

uit de Bijbel en het vieren van liturgie in huis, met het gezin. Waarbij hij 

wees op de adventskalenders, maar ook de opbouw van de kerststal 

benoemde: plaats in de dagen voor Kerstmis elke dag een volgend 

beeldje in de kerststal en dan op 24 december ’s avonds natuurlijk het 

Jezuskind. Een heel goede mogelijkheid om toch meer uitgebreid bij 

Kerstmis stil te staan, nu dat in de kerken minder mogelijk zal zijn.

Wat natuurlijk niet wil zeggen dat u geen gebruik zou moeten maken 

van de mogelijkheden die we bieden in de kerken. Want inderdaad 

worden we dit jaar teruggeworpen op de kern van het Kerstfeest. Vele 

familiebezoeken en uitstapjes zullen niet door kunnen gaan. Diners 

zullen klein zijn. De viering in de kerk zal zoals gezegd heel eenvoudig 

zijn, in vergelijking met voorgaande jaren. Waardoor we ons niet 

kunnen verliezen in dat kerstgevoel, waar we allemaal zo tegen het 

einde van het jaar naar verlangen, maar we ons juist mogen verliezen 

in dat gebeuren dat we ondanks alles blijven vieren: God die als klein 

kindje op zo’n eenvoudige wijze onder ons gekomen is. Die ons leven 

wilde delen. En die ons door die kleine kwetsbaarheid in die stal te 

Bethlehem die andere waarden heeft geleerd: de zorg voor de naaste, 

wetend dat er een God is die op dezelfde 

wijze met ons begaan is.

Winter. Het is voor sommigen een mooi 

seizoen, maar de meesten van ons kijken 

toch uit naar de zomer. De natuur gebruikt de 

winter om tot rust te komen. En krachten te 

sparen voor het komende voorjaar, zodat ze 

weer in volle kracht uit kan bloeien. Dit jaar 

als gevolg van corona zal dat ook voor velen 

van ons gelden. We bedenken plannen, we 

maken voornemens over wat we willen gaan 

doen zodra het weer kan.

Dat gebeurt ook bij onze kathedraal, 

de Bavo. Eind november is daar Nanine 

van Smoorenburg begonnen als 

‘programmamanager’, aangesteld door 

het bisdom. Ze heeft als taak om in 

samenwerking met het bisdom, maar vooral 

ook met de pastores van onze parochies en 

de vrijwilligers van de kathedraal activiteiten 

te ontwikkelen die enerzijds zoveel mogelijk 

mensen de kathedraal laten bezoeken, maar 

anderzijds die mensen ook in aanraking 

brengen met ons geloof. Dat kunnen de 

‘betekenisvolle’ rondleidingen zijn die 

inmiddels begonnen zijn in de kathedraal, 

maar ook activiteiten als exposities, lezingen 

en workshops. Die mensen aan het denken 

willen zetten en waarbij we natuurlijk de visie 

van de Kerk op zingeving en de waarde van 

het leven onder de aandacht brengen, maar 

bijvoorbeeld ook wat de Kerk te zeggen heeft 

over de zorg voor de schepping, voor onze 

medemensen en natuurlijk over de sociale 

leer. Het is een kans om onze mooie Bavo 

onder de aandacht te brengen, terwijl we 

Winter
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tegelijkertijd proberen op een nieuwe wijze mensen in aanraking te 

brengen met ons geloof. U zult ongetwijfeld nog veel van haar gaan 

horen. We wensen haar veel succes!

Iemand anders die gaat beginnen in onze parochies is de opvolger 

van kapelaan Johannes. Kapelaan Teun Warnaar stelt zich in dit 

Parochieblad aan u voor. Hij zal in onze parochies beginnen per 1 

januari 2021. Zoals u kunt lezen is hij zeer gemotiveerd en zal hij zoals 

we nu voorzien alle activiteiten van kapelaan Johannes over kunnen 

nemen, zoals de activiteiten van de RKJ, van Lifeteen, de Josephclub, 

de vormselvoorbereiding en natuurlijk de Familiezondagen, die 

inmiddels tweemaal per maand in de Josephkerk plaatsvinden. Als 

corona het toestaat, uiteraard.

We wensen Johannes alle goeds op zijn nieuwe weg, waarover hij 

in het vorige Parochieblad al iets heeft verteld. Maar vooral danken 

we hem voor zijn inzet in onze parochies gedurende de afgelopen 

ruim twee jaar. Hij heeft veel nieuwe initiatieven genomen, die we nu 

gelukkig voort kunnen zetten. Initiatieven die bijdragen aan de opbouw 

van de geloofsgemeenschap in onze regio, doordat ze mensen uit al 

onze parochies samenbrengen bij de activiteiten in de Josephkerk en in 

de Bavo. Vooral veel gezinnen heeft hij met elkaar in contact gebracht, 

waaraan we verder zullen bouwen ook in het nieuwe traject van de 

Eerste Communie met daaropvolgend het Vormsel, zoals dat in januari 

zal beginnen. We willen langer met die gezinnen samen onderweg 

zijn, om zo het geloof te delen met de nieuwe generatie. Een generatie 

waarvoor het niet vanzelfsprekend is om zich verbonden te voelen met 

kerk en geloof, maar die wel degelijk iets zoekt en die wij wel degelijk 

iets te bieden hebben.

Dat betekent ook dat we al enige jaren nieuwe activiteiten 

concentreren in Haarlem, bij de Josephkerk en de Bavo. Daar willen we 

inzetten op de opbouw van onze geloofsgemeenschap, zodat datgene 

wat voor al onze trouwe kerkgangers belangrijk is, ook aan een nieuwe 

generatie gelovigen kan worden doorgegeven.

Die boodschap die Jezus ons gebracht heeft. Waar we op Kerstmis 

heel bijzonder bij stil willen staan. Dat we er niet alleen voor staan, hoe 

moeilijk het leven – juist in deze tijd – misschien ook voor ons kan zijn. 

Dat we opgeroepen worden om te zien naar anderen en ons gezien 

mogen weten door God zelf. Dat is de kern van ons geloof. Dat is wat 

we tijdens Kerstmis dit jaar heel bewust mogen beleven.

Dat wens ik u toe, en natuurlijk mede namens diaken Gert Jan van der 

Wal, kapelaan Johannes, kapelaan Nars en kanunnik Hendriks wens ik u 

een Zalig Kerstfeest en Gods Zegen over het nieuwe jaar! 

pastoor Bart Putter
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Een woord van dank  
aan onze vrijwilligers
Een speciaal woord van dank aan alle vrijwilligers. 

Door corona en de beperkende maatregelen vergde 

dit jaar van menig vrijwilliger nog meer flexibiliteit, 

improvisatievermogen en soms extra inzet. Wij zijn 

jullie hier ontzettend dankbaar voor!

Als pastores en parochies kunnen wij niet zonder 

jullie. Het is onmogelijk alle vrijwilligers of alle taken 

hier te noemen, maar ik wil toch een poging wagen. 

We danken de wijkbezorgers die dit Parochieblad vier 

keer per jaar rondbrengen en ook de actie Kerkbalans 

bij iedereen thuis bezorgen door weer en wind, de 

kosters, de acolieten en misdienaars, de streamers die 

zorgen dat de Bavo-viering voor de mensen thuis goed 

in beeld wordt gebracht, de locatiecoördinatoren, de 

pastoraatsgroep van Bloemendaal, de redactie van dit 

blad, de lectoren, de koren, (die helaas de afgelopen 

tijd veel minder van zich hebben mogen laten horen, 

maar de keren dat ze wel mochten zingen meteen 

weer alles gaven), de cantores, de vrijwilligers bij de 

Familiezondagen, de schoonmakers, de leden van 

het parochiebestuur, de locatiepenningmeesters, de 

ledenadministrateurs, de secretariaten, de leden van 

de gebouwencommissie, de koffiedames, de gastheren 

en gastvrouwen, de bloemengroepen, degenen die de 

kerststallen hebben opgebouwd, de rouwkosters en 

rouwacolieten, de tuinploegen die de begraafplaatsen 

mooi onderhouden en alle anderen die op de één 

of andere wijze vrijwillig werkzaam zijn voor onze 

parochies:

HARTELIJK DANK VOOR JULLIE INZET,  
WIJ ZIJN SAMEN KERK!

Een Zalig Kerstmis en een Gezegend 2021 met hoop op 

betere tijden!

pastoor B.J. Putter, kapelaan B.C. Beemster,  

kapelaan J.F.E.M. van Voorst tot Voorst,  

kanunnik A.J.M. Hendriks, diaken G.J. van der Wal, 

diaken Ph. Weijers, Rowy van Dijk

Thema Kerkbalans 2021 
‘Geef vandaag voor de 
kerk van morgen’

Kerkbalans is een 

landelijke campagne 

en een initiatief van 

de Rooms-Katholieke 

Kerk, de Protestantse 

Kerk in Nederland, 

de Evangelische 

Broedergemeente 

en de Oud-Katholieke Kerk. Met meer dan 

2000 deelnemende kerken is het de grootste 

fondsenwervende actie in Nederland. Parochies en 

gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom 

een financiële bijdrage nodig van hun leden om te 

kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun 

leden en de samenleving. 

U zult begrijpen dat de actie dit jaar door het 

coronavirus anders zal verlopen dan eerdere 

jaren, maar we willen de actie juist nu bij u onder 

de aandacht brengen. De schadelijke gevolgen 

van het coronavirus, zoals eenzaamheid, angst en 

onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed 

functionerende kerk. Juist het verbindende aspect van 

kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. Bovendien 

lopen de vaste kosten van de kerk gewoon door en 

worden extra uitgaven gedaan om contact te houden 

met parochianen.  

We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. 

Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken 

blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst. 

Parochianen zullen door de eigen parochie nog 

geïnformeerd worden over de actie.

Voor het bankrekeningnr. van uw parochie, zie de 

laatste pagina’s van dit blad.



Mijn Kerk, 
een nieuwe serie op kathedraal TV
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In de nieuwe serie – Mijn Kerk - reist Mireilis 
Damsma van Almere tot Den Burg op zoek 
naar de vraag: wat betekent ‘mijn kerk’ voor 
de doorsnee kerkbezoeker in ons bisdom. Ze 
bezoekt daarvoor elke aflevering een andere 
kerk, viert de mis mee en praat met een aan-
tal parochianen. Geloven in deze tijd is alles 
behalve vanzelfsprekend, dus wat brengt deze 
mensen toch naar de kerk, zelfs in coronatijd. 
Ook heeft Mireilis een afspraak met iemand die 
wat meer kan vertellen over de kerk zelf. Elk 
kerkgebouw blijkt een eigen verhaal te hebben.

Tijdens de eerste aflevering bezoekt Mireilis 

de St. Josephkerk in Haarlem. Ze spreekt 

met Maja die een lange weg heeft afgelegd 

voordat ze katholiek werd. Laurens en 

Sandra voelen zich thuis in de St. Josephkerk 

en hebben een hechte band met andere 

jongeren die ook naar deze kerk komen. 

Rafaël is acht jaar en dient voor de derde 

keer als misdienaar de mis. Na afloop van 

de viering leidt Elie Mireilis rond in de kerk. 

Hij vertelt onder anderen over de bijzondere 

gebrandschilderde ramen die de levensloop 

STREAMERS GEZOCHT

Met bijna 2000 abonnees is het Youtube-kanaal van onze kathedraal 

sinds maart snel gegroeid. Elke dag, behalve zaterdag, wordt de viering 

gelivestreamd, waardoor dagelijks zo’n 100-200 mensen live meekijken en op zondag nog 

veel meer. Daarna worden de vieringen nog door zo’n 500 mensen teruggekeken. Het meest 

gehoorde compliment van de mensen die thuis meekijken is dat ze zich er echt bij betrokken 

voelen door het camerawerk.

Daarvoor hebben we wel vrijwilligers nodig. Dat mag op een weekdag, maar vooral natuurlijk 

op zondagen. Vind je het leuk om twee camera’s te bedienen met een touchscreen en zicht 

te krijgen op de techniek achter het streamen naar Youtube? Meld je dan aan! Enige affiniteit 

met computers is natuurlijk een vereiste, maar de bediening is zeer gebruiksvriendelijk. Neem 

eens contact op met de coördinator van de vrijwilligers, Rutger van der Grinten:  

e-mail: rut_en_co@versatel.nl of tel. 06-10440898 of loop na de zondagsviering even de 

sacristie in en spreek de vrijwilligers aan.

van de heilige Joseph verbeelden. Ook staat 

hij stil bij het ruim 500 jaar oude beeldje van 

Maria van Haarlem. Sinds 2005 is in Haarlem 

weer de traditie hersteld om met het beeldje 

in processie door de binnenstad te lopen.

‘Mijn Kerk’ is vanaf 13 december te zien op 

het YouTube kanaal van Kathedraal TV, te 

vinden via www.rkhaarlem.nl – livestream.
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Ik ben Teun Warnaar en ik ben de afgelopen vier 

jaar werkzaam geweest in de parochies van de regio 

Heemskerk en Beverwijk. Het was mijn eerste benoeming 

na het afronden van de studie op het seminarie. Ik begon 

in Heemskerk als stagiair en diaken en op 24 juni 2017 heb 

ik in de Bavokathedraal de priesterwijding mogen ontvan-

gen. Na mijn eerste jaren als priester heeft de bisschop mij 

gevraagd om vanaf 1 januari als kapelaan in uw regio werk-

zaam te zijn. Binnenkort zal ik u in het echt ontmoeten, 

maar ik wil mijzelf alvast even kort voorstellen.

Veertig jaar geleden ben ik geboren in Emmeloord waar 

we een boerderij hadden. Ik heb nog een jongere zus en 

broer. Toen ik twaalf jaar oud was zijn we verhuisd naar 

een andere boerderij in de buurt van Almere, waar mijn 

ouders nog steeds wonen en werken. Na de middelbare 

school heb ik een technische studie gedaan in Twente. 

Die studentenjaren zijn heel belangrijk geweest voor mijn 

geloof en mijn keuze om priester te worden. Ik heb het 

katholieke geloof van huis uit meegekregen, maar toen 

ik begon met studeren deed ik daar niets meer mee. 

Tijdens mij studietijd kwam ik gelukkig in contact met 

gelovige studenten en ben ik heel actief geworden bij een 

christelijke studentenvereniging. Het geloof werd steeds 

belangrijker voor mij en in 2004 heb ik de roeping ervaren 

om priester te worden.

Na het afronden van mijn studie ben ik naar het seminarie 

gegaan, dat toen nog in Vogelenzang was. Na twee jaar 

seminarie ben ik overgestapt naar de vorming van de 

Paters Missionarissen van de Naastenliefde van Moeder 

Teresa. Met hen ben ik twee jaar in Rome geweest en drie 

jaar in Mexico. Daarna ben ik weer teruggekeerd naar de 

opleiding van het bisdom, eerst weer in Vogelenzang en 

het laatste jaar in Heiloo. Mijn theologiestudie heb ik in 

2016 afgerond en daarna begon mijn stagejaar.

Ik ben als kapelaan begonnen in de parochie van 

Heemskerk en daarna was ik actief in de hele regio met 

zes parochies en negen kerken. Naast het ‘gewone’ 

pastoraat waren de kinderen, de jongeren en de gezinnen 

mijn speciale taak. Ik ben heel blij dat ik mij ook bij mijn 

benoeming in de regio Haarlem en BOAZ voor deze 

groepen mag blijven inzetten. Ik heb veel zin in de nieuwe 

uitdaging waar ik voor sta en ik zie er naar uit om u te 

mogen ontmoeten.

Ik wens u een zalig Kerstmis toe en tot ziens!

kapelaan Teun Warnaar

EVEN VOORSTELLEN

DANK! 
Na 2,5 jaar in de parochies van Haarlem & BOAZ zal ik, 

zoals eerder verteld, gaan vertrekken uit Haarlem. Maar 

wat een grote dankbaarheid aan u allemaal voor deze 

tijd. Wat is er veel gebeurd, wat heb ik veel prachtige 

mensen mogen leren kennen en met velen mogen 

samenwerken. Dank u voor uw openheid, enthousiasme, 

vragen, hulp en nog zo veel meer. Graag vraag ik uw 

vergeving voor alle keren dat ik tekortschoot, te weinig 

begrip of geduld had, voor de keren dat ik niet goed heb 

geluisterd of niet echt klaarstond. Wat er ook is dat ik aan 

u te vergeven zou hebben, het is vergeven. Mag ik graag 

uw gebed vragen voor mijn weg in het religieuze leven 

en de IVE Familie? Ik bid voor u allemaal, voor een sterke 

eenheid in de families, de parochies en nog verder, een 

eenheid van de Liefde van Jezus Christus.

kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst
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Beste parochianen van Haarlem & BOAZ,     

Wanneer de wintereditie van dit Parochieblad bij u op de mat valt ben 

ik inmiddels een kleine maand werkzaam bij de St. Bavo Kathedraal 

in de rol van Programmamanager. Ik krijg in deze editie van het 

Parochieblad de gelegenheid om het initiatief van een nieuwe pro-

grammeringsopzet voor de Haarlemse kathedraal te introduceren en 

om mijzelf aan u voor te stellen. 

Introductie
Mijn naam is Nanine van Smoorenburg (1993) en ik ben opgegroeid 

in het mooie dorp Noorden te midden van het Groene Hart. Na een 

fijne jeugd verhuisde ik naar Amsterdam om daar aan de Reinwardt 

Academie de studie Cultureel Erfgoed te gaan volgen. In 2016 studeer-

de ik af als erfgoedprofessional en ging ik direct aan de slag als conser-

vator/tentoonstellingsmaker bij Museum de Zwarte Tulp in Lisse. Na 

deze leerzame periode ben ik gaan werken bij het Bijbels Museum als 

tentoonstellingsproducent. In mijn rol bij het museum werkte ik mee 

aan de tentoonstellingen voor het museum in Amsterdam en voor pre-

sentaties op externe locaties (waaronder diverse kerken) in het land. 

Ik was eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de exposities be-

staande uit eigen collectiestukken, geregeld in combinatie met nieuw 

werk van hedendaagse kunstenaars en bruiklenen van collega-musea. 

Toen kwam afgelopen zomer de vacature van Programmamanager 

voorbij voor niet één, maar liefst twéé prachtige locaties: de Haarlemse 

Koepel Kathedraal en het Heiligdom Onze Lieve Vrouw Ter Nood in 

Heiloo. Met veel enthousiasme reageerde ik op de vacature en werd ik 

uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek. Er volgde een uit-

gebreide en leerzame sollicitatieprocedure. En op 24 september jl. was 

het – eindelijk! – zo ver en tekenden rector Jeroen de Wit (Onze Lieve 

Vrouw Ter Nood), pastoor Bart Putter en ik, zoals u ziet onder toeziend 

oog van bisschop Franciscus Jacobus van Vree, bisschop Godefridus 

van Mierlo en bisschop Nicolaas Nieuwland, in het Bisschopshuis mijn 

aanstellingscontract als Programmamanager. Dit voor twee dagen per 

week bij de St. Bavo Kathedraal en twee dagen bij de Mariale bede-

vaartsplaats Onze Lieve Vrouw Ter Nood in Heiloo. 

Nieuw kerkelijk programma 
Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft de ambitie uitgesproken om 

de St. Bavo Kathedraal een structureel relevantere bestemming te 

laten zijn voor gelovigen en andere geïnteresseerden uit Haarlem en 

ver daarbuiten. De komende jaren zal gewerkt gaan worden aan de 

ontwikkeling en uitvoering van een inspirerend kerkelijk programma 

voor de St. Bavo Kathedraal. De keuzes van de programmathema’s 

zullen voortvloeien uit actuele maatschappelijke onderwerpen en gaan 

op eigentijdse wijze gepresenteerd worden in de St. Bavo kathedraal 

en het bijbehorende Bisschopshuis. De thema’s zullen vertaald worden 

naar (kunst)tentoonstellingen met bijbehorende publieksprogramma’s 

bestaande uit bijvoorbeeld lezingen, filmvertoningen en concerten. De 

vorm van de programmering is flexibel en zal altijd voortvloeien uit de 

Programmamanager  
kathedraal aangesteld

inhoud. De combinatie van laagdrempelige 

en verdiepende activiteiten zullen hopelijk 

zorgen voor nieuwe ontmoetingen en door 

het delen van verhalen zal er meer betekenis 

gegeven worden aan de herkenbare maat-

schappelijke thema’s. Met het uitdragen van 

een interessante boodschap wil het bisdom 

Haarlem-Amsterdam zowel meer bezoekers 

werven als de waarde van de christelijke 

traditie op een uitnodigende manier presen-

teren aan de bezoekers. 

Samenwerken!  
In lijn met deze ambitie ben ik aangesteld als 

Programmamanager met als opdracht in-

houdelijk en organisatorisch invulling te gaan 

geven aan het nieuwe kerkelijk programma. 

Uiteraard kan ik dit niet alleen! Natuurlijk zal 

ik samenwerken met medewerkers van het 

bisdom, maar vooral toch met de vrijwilligers 

van de kathedraal die zich al zovele jaren 

inzetten voor de parochie en sinds een aantal 

jaren ook bij de nieuwe activiteiten, zoals 

de Klim naar het Licht en de tocht langs de 

Wezens. En ik hoop u als parochianen te 

leren kennen, zodat we samen een mooi 

programma tot uitvoering gaan brengen. 

Ik kijk er naar uit om met u samen te werken 

en hoop in de toekomst via het Parochieblad 

mooie activiteiten met u te gaan delen. Lijkt 

het u leuk om u aan mij voor te stellen en/

of uw ideeën voor het kerkelijk programma 

met mij te delen? Stuur dan een mailtje naar 

nvansmoorenburg@bisdomhaarlem-amster-

dam.nl. Ik kijk uit naar uw bericht!

Graag tot ziens in de St. Bavo Kathedraal of 

op een andere locatie!

Met een hartelijke groet, 

Nanine van Smoorenburg 

v.l.n.r.: Edwin Groot en rector Jeroen de Wit van 
Heiloo, de bisschop, pastoor Bart Putter en Nanine 
van Smoorenburg
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Caritas

Van oudsher zijn parochianen als vrijwilliger betrokken bij de Caritas via 

de (I)PCI ( (Inter) Parochiële Caritas Instellingen). 

Onze IPCI biedt hulp aan alle inwoners die in nood zijn, binnen ons 

parochiegebied Haarlem & BOAZ. De Caritas/IPCI/diaconie begeleidt 

privépersonen die sociaal of financieel in nood verkeren door middel 

van informatie, bemiddeling en zo mogelijk tijdelijke financiële of 

andersoortige materiële hulp. Men doet dit altijd met een luisterend 

oor. Zo proberen we samen naar oplossingen te zoeken en een 

lichtpuntje te zijn voor degenen die dit zo hard nodig hebben.

Heeft ú behoefte aan ondersteuning, of ziet u mensen in uw omgeving 

die hulp nodig hebben, dan wordt u nadrukkelijk uitgenodigd om 

contact op te nemen met uw lokale Caritas:                                             

info@rkhaarlem.nl  

bloemendaal.overveen@caritasboaz.nl, tel: 06-29501133

aerdenhout.zandvoort@caritasboaz.n, tel: 06-22116023

Als u interesse heeft in deelname aan de Caritas-werkgroep in uw 

parochie dan bent u ook van harte welkom om u aan te melden via uw 

lokale IPCI/Diaconie/Caritas.

Bij pastorale nood kunt u contact opnemen met onze diaken Gert 

Jan van der Wal. Hij is bereikbaar voor acute nood en persoonlijke 

crisissituaties. Gert-Jan van der Wal is pastor met caritas en zorg als 

bijzonder aandachtspunt voor de regio. Tevens onderhoudt hij contact 

met de burgerlijke gemeenten en andere relevante organisaties. Zijn 

e-mail is: gertjanvanderwal@live.nl; tel. 06-43223690.

Collecte voor een Kerstgift voor de Voedselbank
Traditioneel wordt tijdens het Caritas-weekend gecollecteerd en 

aandacht geschonken aan een gezamenlijk ‘Goed Doel’, dat van belang 

is voor ons gehele parochiegebied. Dit jaar is dat de Voedselbank. De 

Haarlemse Voedselbank bestaat nu ruim 13 jaar. Het is dus geen tijdelijk 

initiatief geweest - wat in eerste instantie wel de bedoeling was -; de 

Voedselbank is helaas niet meer weg te denken uit onze samenleving. 

De coronacrisis, u heeft er in de media alles over kunnen volgen, maakt 

het voor de Voedselbanken nog complexer. Daarom vragen wij u als 

Caritasinstellingen een extra kerstbijdrage voor deze mensen die dit 

goed kunnen gebruiken.

Niet iedereen zal in deze tijd van corona in 

de gelegenheid geweest zijn om de collecte 

in de kerk in november bij te wonen. Daarom 

vragen wij ieder die financieel wil bijdragen 

voor de Voedselbank een gift te storten op  

de gezamenlijke rekening van PCI Caritas 

BOAZ: NL 39 ABNA 0543 7729 34 o.v.v. 

Kerstgift Voedselbank.

Wij verzoeken u uw gift voor 25 

december over te maken. De individuele 

Caritasinstellingen zullen het totaalbedrag 

gaarne verhogen vanuit hun eigen middelen 

om zo tot een prachtige gift te komen. (Wij 

houden u op de hoogte.)

Organisatie 
Iedere (I)PCI heeft sociaal charitatief werk 

tot doelstelling. Zij hebben een zelfstandig 

bestuur en een eigen financieel beheer, maar 

werken wel steeds meer samen.

Er worden fondsen geworven onder 

parochianen om hulp te verlenen aan 

mensen met te beperkte financiële middelen, 

waarbij de reguliere instanties niet (meer) 

kunnen bijdragen. 

Alle activiteiten van de Caritas worden 

gefinancierd uit giften, w.o. collectes en 

legaten. 

Als u financiële steun wilt geven, dan 

aanvaarden wij deze met dankbaarheid. 

Wij hebben de ANBI status. Zie de 

colofon achterin dit Parochieblad voor de 

bankrekeningnummers van iedere lokale 

Caritas.

Caritas; zorg voor de naasten
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De Adventsactiecampagne staat dit jaar in het teken van 
voedselzekerheid. 
De armoedeval wordt het wel genoemd: de vicieuze cirkel van 

armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer 

armoede. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus. De 

Adventsactie wil daar iets aan doen. Dit jaar worden diverse projecten 

gesteund, die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en 

fruit kunnen verbouwen en zo beschikken over gezond en gevarieerd 

voedsel. Daarmee wil men de vicieuze cirkel helpen doorbreken.  

Ondervoeding is een belangrijke oorzaak van armoede: jonge kinderen 

die te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen lopen een blijvende 

groeiachterstand op. Ze worden sneller ziek, ontwikkelen zich 

langzamer dan gezonde leeftijdgenootjes en presteren minder goed 

op school. De slechte voeding heeft dus invloed op hun ontwikkeling 

en toekomstmogelijkheden. De kans is groot dat ze later in een lage 

inkomstensector en dus in armoede terecht komen. 

In een aantal parochies wordt onderstaand project gesteund.

Hoewel de welvaart in Nicaragua de laatste tien jaar aanzienlijk 

is verbeterd, is 70 procent van de plattelandsbevolking nog arm. 

Ondervoeding is een groot probleem en door ziektes en ondervoeding 

behoren de cijfers van moeder- en kindsterfte tot de hoogste van 

Centraal-Amerika.

Palacagüina, waar het Adventsactie-project start, is een van de armste 

en droogste gebieden in Nicaragua. Door de aanhoudende droogte 

kampen gezinnen de laatste jaren met een tekort aan voedsel. Akkers 

leveren niet meer genoeg op om van te leven. Als gevolg daarvan is in 

sommige dorpen ruim 25 procent van de kinderen ondervoed en heeft 

een groei- en ontwikkelingsachterstand. Het watergebrek zorgt er ook 

voor dat er te weinig gras groeit om het vee te voeden. Het gevolg is 

dat vee wordt verkocht en akkers worden verkleind; zo belanden de 

gezinnen in een negatieve spiraal.

Het doel van het project is om gezinnen in Palacagüina te leren hun 

moestuinen op een duurzame manier te bewerken. Dat betekent dat 

ze leren hoe ze hun moestuinen op een voor mens en land gezonde 

manier kunnen bewerken en hoe ze hun grond dus ook op de langere 

termijn vruchtbaar houden. Op die manier wil men de cirkel van 

armoede en ondervoeding helpen doorbreken.

De lokale non-profit organisatie Octupan voert dit project uit met 

ondersteuning van de Adventsactie.

Het project komt ten goede aan een kleine 700 mensen uit 144 

gezinnen. De kinderen in al deze gezinnen zijn ondervoed. Octupan 

wil bereiken dat de ouders weer beter voor zichzelf en hun kinderen 

kunnen zorgen.

Adventsactie 2020: 
Delen smaakt naar meer

De gezinnen krijgen training in duurzame 

landbouwtechnieken, om zo de opbrengst 

van de moestuinen te verbeteren en 

kennis en bewustwording van goede 

voeding te verhogen. Er zijn workshops 

over organische bemesting, kweken van 

groenten, plantenziektes en hoe gevarieerd 

en voedzaam voedsel te verbouwen. Ook zijn 

er workshops voor leerkrachten om kinderen 

vertrouwd te maken met gezond eten en 

om ze te leren hoe ze schooltuinen kunnen 

aanleggen.

Ieder gezin ontvangt een startpakket, dat 

bestaat uit een schoffel, gieter en pikhouweel 

en zaden voor onder andere tomaten, uien, 

zoete aardappelen en wortels om zo hun 

eigen groenten te kunnen kweken. Verder 

ontvangen zij vouchers die in noodsituaties 

zijn in te wisselen voor voedselpakketten.

Zie ook www.adventsactie.nl.  

Doneer aan de Adventsactie tijdens de 

collectes in de kerken of maak een bijdrage 

over op reknr. NL89 INGB 0653 100000 t.n.v. 

Adventsactie, Den Haag



Op zaterdag 24 oktober kwamen 26 vor-

melingen met alleen hun ouders bij elkaar 

in de kathedraal. Vanwege alle beperkingen 

moesten we heel creatief nadenken, maar 

konden we het Vormsel toch door laten gaan. 

En wat een mooi feest was het! Met eenvou-

dig mooie muzikale begeleiding en de vurige 

en enthousiaste bisschop begonnen we met 

alleen de vormelingen voor de lezingen en 

de preek. De ouders keken live mee in neven-

ruimtes en na de preek zijn er twee groepen 

geweest van ouders en vormelingen, secuur 

ingedeeld en voorbereid, waarin het Vormsel 

zelf is gevierd en toegediend. Hoe ingetogen 

ook, het waren bijzondere momenten om de 

vormelingen te zien die het moment van de 

zalving door de bisschop (ook coronaproef!) 

zo intens hebben beleefd. 

Terugkijkend op een heel jaar samen on-

derweg, kunnen we zien dat de vormelingen 

meer hebben geleerd over God, de Kerk, 

Jezus en de manier hoe God met ons op pad 

is en wij onze weg met en naar God kunnen 

gaan. Er zijn vriendschappen ontstaan, we 

hebben als groep veel plezier gehad en we 

danken de ouders voor hun aandeel in de 

hele voorbereiding. En voor de vormelingen 

met hun families: nu volle kracht verder, met 

de kracht van de Heilige Geest!

kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst  

en Rowy van Dijk

26 keer het Heilig Vormsel door 
bisschop Hendriks in de kathedraal
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Jeugd- en 
Jongeren 

LEZENSWAARDIG

‘De jongen, de mol, de vos en het paard’
Auteur: Charlie Mackesy

Verkrijgbaar bij Boekwinkel Het Kruispunt Hoofddorp ISBN: 978-9026-6238-44

Prijs: € 20,- 

Samenvatting: ‘Wat wil jij worden als je groot bent?’, vroeg de mol. ‘Lief’, zei de jongen. ‘De 

jongen, de mol, de vos en het paard’ van Charlie Mackesy is een moderne fabel voor jong 

en oud. De 100 illustraties en de poëtische teksten vertellen het verhaal van een bijzondere 

vriendschap tussen de jongen en de drie dieren. De universele lessen die ze samen leren zijn 

stuk voor stuk levenswijsheden. De Nederlandse editie van ‘The Boy, the Mole, the Fox and the 

Horse’ is prachtig vertaald door Arthur Japin, waardoor de teksten nog dichterbij komen. Een 

moderne klassieker, die je kijk op het leven verandert.



Nieuws uit parochie 

Bloemendaal

Op 1 en 2 november vieren we Allerheiligen 

en Allerzielen. het is inmiddels traditie 

geworden om daar op de begraafplaats 

Adelbert uitgebreid aandacht aan te 

schenken. Met een viering, samenzijn, met 

verhalen en koffie, maar hoe doen we dat in 

2020 waarin afstand een voorwaarde is om 

nog veilig samen te komen. Toch besloten 

we te zoeken naar wat wel mogelijk was. 

Zoals voorgaande jaren verlichtten ook nu 

de lantaarns de paden. In tegenstelling tot 

andere jaren nu geen viering in de kapel, 

maar een gebedsdienst in het portaal van 

de kapel met belangstellenden buiten. 

Xandra Mizee zong a capella in de kapel en 

zo probeerden we samen te vieren. Want in 

deze tijd waarin alles zo anders is, willen we 

stil staan bij allen die ons lief waren.

Soms waren er geen laatste woorden of 

gebaren, was geen tedere aanraking meer 

mogelijk. Zelfs niet meer dag, of dank je wel, 

en ‘het was fijn met jou’ kunnen zeggen, of 

gewoon samen stil zijn. Samen het gemis 

delen met familie en vrienden was soms geen 

optie meer. Hoe vind je dan goede woorden 

als je hart onrustig en zo bezeerd voelt?

Aansluitend aan de gebedsdienst 

maakten we samen een rondgang over de 

begraafplaats om de graven te zegenen en 

kaarsen bij dierbaren neer te zetten. Met 

de kapeldeuren open, zachte muziek over 

de begraafplaats, een tafel vol troostende 

teksten, lichtbeelden met de namen van 

de overledenen en een luisterend oor op 

afstand was het goed om samen te komen.

Namens het bestuur van de begraafplaats 

Adelbert wens ik u allen gezegende 

Kerstdagen en een goed maar vooral 

gezond 2021.

Allerzielen in ‘t licht 2020                   
door Tonneke 

Gieske-Post

    13- Parochieblad -



EEN VERHAAL
 

14 - Parochieblad -

Gisteren was ik in het bos. Op zoek naar drie 

bomen. Drie bomen die ik gekend had. Drie 

bomen die alle drie een tak hadden verloren. 

Drie bomen die daar alle drie op een andere 

manier mee omgegaan waren. Gisteren. 

Vandaag heb ik ze gevonden.

De eerste boom was gaan rouwen om 

zijn verlies en zei ieder voorjaar, als 

de zon hem uitnodigde te groeien: 

‘Dat kan ik niet, want ik mis een tak.’                                                                                                      

De tweede boom was geschrokken van 

de pijn en had maar snel besloten om het 

verlies te vergeten. En ieder jaar als de zon 

hem uitnodigde te groeien, groeide hij.                                                                                      

De derde boom was ook geschrokken 

van de pijn. Had gerouwd om het verlies.                                              

En het eerste voorjaar dat de zon hem 

uitnodigde te groeien, had hij gezegd: ‘Dit 

jaar niet.’              

Maar de zon kwam terug. Nu zei de boom: 

‘Ja zon, verwarm mij opdat ik mijn wond kan 

verwarmen. Ziet u, mijn wond heeft warmte 

nodig, opdat hij weet dat hij erbij hoort.’                                                  

En het derde jaar dat de zon terugkwam, 

sprak de boom: ‘Ja zon, laat mij groeien, want 

er is nog zoveel te groeien.’

Na wat zoeken vond ik de drie bomen, of 

eigenlijk twee. De eerste boom was klein 

gebleven. De plaats van de wond was 

duidelijk te zien. Het was het hoogste punt 

van de boom. De groei was gestopt. 

De tweede boom was geen boom meer. Een 

voorjaarsstorm had hem doen omwaaien. De 

plek van de wond moest ik zoeken. Achter 

een heleboel bladeren vond ik hem.                    

De derde boom was het moeilijkst te vinden, 

want ik had niet verwacht dat hij zo groot 

en sterk was geworden. Maar gelukkig kon ik 

hem herkennen aan de dichtgegroeide wond 

die vol trots in het zonlicht stond.

Wie aandacht geeft aan pijn en het 

verdriet van het gemis, wie de wonden 

die in zijn eigen leven zijn geslagen niet 

veronachtzaamt, die kan verder groeien in het 

leven, zij het met littekens.

Gedicht

Een rustplaats om tot rust te komen.

Een rustplaats in de aarde, waarop zij zo 

uniek geleefd hebben. 

Een rustplaats voor ons om bij hen te zijn.   

Een rustplaats, want hier kunnen we elkaar 

vinden in de stilte.  

Een rustplaats waar we komen met ons 

verdriet: om troost te vinden.

Een rustplaats waar we komen om de 

leegte die zij achterlieten te vullen met 

herinneringen aan hen.

Een rustplaats om toch bij elkaar te zijn 

in de drukte van het leven en de stilte van 

de dood.          

Een rustplaats tussen leven en dood.

door Wout Huizing
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door Marion 

Takacs-van 

den Aardweg, 

penningmeester

Kedves emberek (lieve mensen),

2020 Zal men zich later wellicht herinneren als het jaar van de wereldwijde uitbraak van virus 

covid-19 en de vele getroffenen! 

Wij zitten nu middenin deze periode van een nieuw normaal, gedeeltelijke lockdown etc. en 

hopen op een spoedig werkzaam vaccin, dat ons zal bevrijden uit deze misère.

Ook Hongarije is flink getroffen (code oranje). We komen er weinig over te weten, daar de pers er 

mondjesmaat over schrijft. We hebben contact gehad met Tamas Tunkel, de burgemeester van 

Legénd, het arme dorpje dat we al vele jaren helpen. Hij doet er alles aan om de bevolking zo 

goed mogelijk te begeleiden in de ook daar geldende beperkingen.

Dit jaar kunnen we in onze kerk geen Legénd-zondag organiseren door corona en missen 

daardoor de collecte en dat is een belangrijk onderdeel om de bewoners van Legénd te kunnen 

helpen.

Onze vraag is: wilt u ons HELPEN???
Met kerst willen we graag arme gezinnen en ouderen een goederenpakket geven en de 

stookkosten voor de Winterkapel bekostigen en dat kan alleen met uw hulp. 

Verrast u ons met uw goede gaven?

Onze hartelijke dank.

Bankrekeningnr.: NL70 ABNA 0623425769 t.n.v. Mevr. M.Takacs-van den Aardweg, Bennebroek 

o.v.v. Legénd

of doe een bijdrage in de Legénd collectebus in de ontmoetingsruimte van de kerk.

Contactgroep Legénd, Hongarije 

Aanmelden voor de vieringen rond de kersttijd 

Zeker ook in de kersttijd is het noodzakelijk dat u zich 

vooraf aanmeldt als u de kerk van de H. Drie-eenheid wil 

bezoeken. 

Aanmelden voor de kerstvieringen:
- voor de kleine kinderen op 24 december om 14.30 uur

-  voor de kerstavondviering om 18.00 uur en om 21.00 uur 

- voor de Eerste Kerstdag om 10.00 uur

- voor zondag 27 december om 10.00 uur 

U kunt dit telefonisch doen bij onze contactpersoon 

mw. Trix van Holk, tel: 023-5373904, vanaf maandag 

21 december t/m woensdag 23 december tussen 16.00-

20.00 uur. Indien u verhinderd bent, dient u zich ook 

telefonisch af te melden. 

Aanmelden voor de Oudjaarviering  
donderdag 31 december om 19.00 uur:
U kunt zich telefonisch aanmelden bij onze 

contactpersoon mw. Trix van Holk, tel: 023-5373904, 

op dinsdag 29 en woensdag 30 december tussen 

16.00–20.00 uur. Indien u verhinderd bent, dient u zich 

ook telefonisch af te melden.
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door de pastoraatsgroep, namens de 

parochiegemeenschap uitgesproken door Tonneke 

Gieske-Post, aan het begin van de zondagsviering  

op 11 oktober

Afgelopen week bereikte ons het bericht dat pastor Jan 

Besemer op 3 oktober is overleden. Jan werd 86 jaar.

In de rouwcirculaire staat een citaat van Martinus Nijhoff: 

Ernstig en eenzaam staat tussen de holten van hemel en 

aarde de man die Gods woorden verstaat. 

Het zijn woorden die over Jan kunnen gaan, want de 

meeste van ons herinneren zich Jan als een bevlogen 

voorganger, hij schilderde met woorden en de stiltes 

daartussen. Jan schilderde niet alleen met woorden, wie 

de reizen naar Hongarije meemaakte kon hem vinden 

ergens wat achteraf met een potlood en tekenblok in de 

hand. Ook hier in de kerk hangt een schilderij van hem, 

zijn kijk op het brandende braambos. Vele jaren versierde 

Jan de paaskaars met een kunstzinnige voorstelling.

Bij de bouw en ontwerp van deze kerk was Jan zeer nauw 

betrokken. Met zijn gevoel voor schoonheid wilde hij 

op een nieuwe manier laten zien dat de kerk open en 

toegankelijk moest zijn van binnen naar buiten en van 

buiten naar binnen.                                                     

Jan was lid van de parochievergadering en 

pastoraatsgroep met als aandachtpunt liturgie. Onder 

zijn leiding kwam menig bezinningsweekend voor de 

vrijwilligers tot stand, want je kunt niet voeden als je zelf 

niet gevoed wordt. Hij was steun en toeverlaat van de 

bijbelgroep. Jan stimuleerde het voorgaan door leken en 

ondersteunde ons op zijn eigen bedachtzame wijze. Naast 

het juiste microfoongebruik en de voordracht leerde hij 

ons je in te leven in de tekst.

Dat gevoel voor esthetiek kwam ook tot uiting in de Goede 

Week, voor Jan het hoogtepunt in het kerkelijk jaar, waar 

alle rituelen tot een afronding kwamen, van palmtakken 

zegenen, kruisverering, in de Paaswake het nieuwe vuur 

ontsteken, daarop de stille doorwaakte nacht en de 

viering op Paasmorgen. Met, tenslotte, als traditie een 

dierverhaal van Toon Tellegen aan het eind van de viering 

als nieuwe verrassende kijk op het Paasverhaal.

In de jaren 80, bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan 

van onze parochie, is op initiatief van parochianen 

de werkgroep Legénd ontstaan, met de intentie een 

zusterparochie te ondersteunen. Op deze manier konden 

wij hier in Bloemendaal een parochie mee laten vieren 

met ons jubileum. Jan is altijd erg betrokken geweest bij 

deze werkgroep. De vriendschap die daar uit voortvloeide 

mondde uit in vele reizen. Bij onze bezoeken aldaar 

verzorgde hij de overweging, die door Tibor, onze vaste 

reisgids en tolk, vertaald werd. Tot op het laatst vroeg 

Jan altijd of we wel genoeg voor de mensen daar deden.              

Hij stelde zijn schilderijen beschikbaar om te verkopen. 

De laatste jaren maakte hij prachtige pentekeningen, vaak 

met een afbeelding uit Legénd. De kleurlijnen van een 

leven vonden hun voltooiing in de overgang naar het witte 

licht, staat op de kaart, mag dat voor Jan zo zijn.

 

door Rutger Bremer

 

Ernstig en eenzaam staat

tussen de holten van

hemel en aarde de man

die Gods woorden verstaat.

Met deze woorden, ontleend aan zijn overlijdensbericht, 

herinneren wij ons Jan Besemer die na een toenemend en 

geduldig gedragen lijden zijn leven overgaf aan zijn Heer, 

aan zijn oorsprong en zijn bestemming, zijn Adonai, Onze 

Lieve Heer. 

Zijn heengaan markeert een beslissende fase in het 

bestaan van de RK Parochie Bloemendaal. Hij was er, met 

Erik van den Borne die vóór hem kwam te overlijden, en 

met andere pastores, de bouwpastoor van, de inspirator 

en de bezielende kracht. 

Op eenzame hoogte, zoals de versregels van Nijhoff 

aanduiden, stond hij en verbleef hij, ernstig en eenzaam, 

want hij marchandeerde niet met het heilige Woord dat 

hem was gegeven. Hij was ooit docent in de homiletiek, 

de kunst van het woord, de gave van het Woord. Hij 

verstond de kunst om, afdalend van de berg die de 

prediking veronderstelt, mens te zijn met de mensen 

voor wie hij stond. Niet voor niets prijkten op de orde van 

zijn uitvaartdienst heilige teksten als het zonnelied van 

Franciscus en bij zijn kist het ‘Emmanuel’ van zijn broeder 

Bruno.

Bij zijn actieve inzet voor de parochie wist hij gebruik te 

maken van al de instrumenten die de welsprekendheid 

biedt. 

Tonneke Gieske herdenkt in haar In Memoriam (zie 

hiervoor) de associaties aan Pasen in de fantasieën van 

Toon Tellegen - en zijn meermaals beleden afscheid van 

In memoriam Jan Besemer
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de theologie voor zover die mensen de weg zou doen 

kwijtraken in het labyrint van de dogmatiek. 

Mens met de mensen was hij, niet alleen achter de 

lezenaar, maar ook op weg naar Legénd en achter zijn 

schildersezel of tekenend wat hij zag op een van zijn vele 

reizen. Graag nam hij deel aan groepsdiscussies en eerlijk 

was hij in de projectie van zijn gevoelens op het witte 

doek. Tekenend voor dit laatste was de voorstelling die 

bericht gaf van zijn overlijden: die van Jonas in de walvis. 

‘Hier is meer dan Jona.’ (Mt 12,39 en Luk.11,29)

Gedicht van Jan Besemer
Op een van de vele bezinningsdagen heeft Jan een 

persoonlijk gedicht voorgedragen. 

Met toestemming van zijn familie mogen wij de tekst 

opnemen in dit Parochieblad.

Jan Besemer  ‘Hergeboorte’
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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'. 

PERSONALIA
Afscheid nemen

Afscheid nemen

is met zachte vingers

wat voorbij is dichtdoen

en verpakken

in goede gedachten der 

herinnering

is verwijlen

bij een brok leven

en stilstaan op de pieken 

van pijn en vreugde

Afscheid nemen

is met dankbare handen

weemoedig meedragen

al wat waard is

niet te vergeten……

Is moeizaam de draden losmaken

en uit het spinrag

der belevenissen loskomen

en achterlaten

en niet kunnen vergeten…   

Dietrich Bonhoeffer

Overleden  

14-09-2020 mw. H. Dekkers, geb. 04-01-1932

03-10-2020 dhr. J. Besemer, geb. 09-03-1934 
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LEZENSWAARDIG

‘Een gebroken wereld heel maken’ verantwoordelijk leven in tijden van crisis
Auteur: Jonathan Sacks

Uitgever: Skandalon 

Prijs:  € 29,95 

Samenvatting: De auteur pleit voor het nemen van verantwoordelijkheid, ieder in zijn eigen 

omgeving. ‘Leven is: geroepen worden tot verantwoordelijkheid.' In 'Een gebroken wereld heel 

maken' onderzoekt de invloedrijke Britse rabbijn Sacks de betekenis van verantwoordelijkheid 

in het leven van mensen. Het boek biedt een ethiek van verantwoordelijkheid die geworteld is 

in de joodse Bijbel, traditie en theologie, in dialoog met filosofen en ethici uit andere culturen. 

Sacks plaatst zich midden in het leven. Levensverhalen van bijzondere 'gewone' mensen 

illustreren zijn betoog. Het oproepen tot verantwoordelijkheid is de kerntaak van de godsdienst, 

stelt hij in de hem kenmerkende openhartige en toegankelijke stijl. Volgens Sacks is het in het 

huidige religieuze en politieke klimaat van groot belang dat wij in geloof onze vrijheid gebruiken 

om verantwoordelijkheid te aanvaarden voor onze medemensen en de samenleving als geheel. 

Het is een bemoedigend en hoopgevend boek.

JONATHAN SACKS was tot 2013 opperrabbijn van Groot-Brittannië en is lid van het Britse 

Hogerhuis. Dit jaar ontving hij de prestigieuze Templetonprijs voor zijn levensbeschouwelijke 

bijdrage aan het maatschappelijke debat en zijn rol in de interreligieuze dialoog. De prijs is 

eerder toegekend aan de dalai lama, Moeder Teresa en Tomás Halík 

‘De kerk is fantastisch!’
Auteur: Rik Torfs 

Uitgever: Kok Boekencentrum

Prijs: € 16,99

Samenvatting: De beschrijving van de kerk die Rik Torfs in ‘De kerk is fantastisch’ geeft, is niet 

altijd mooi. Vaak wel. Maar de kerk is ook een plaats van verrotting, een angstige hoedster van 

de absolute waarheid en een zedenmeesteres die het zelf met de moraal niet altijd even nauw 

neemt. Dat weerhoudt Rik Torfs er niet van haar zeer te waarderen. Hij kiest acht invalshoeken 

om naar de kerk te kijken. De kerk als gebouw, als pleisterplaats voor ongelovigen, als oase, als 

hospitaal, als bron van humor, als plek van schoonheid en als waakvlam voor de verrijzenis. Acht 

perspectieven die proberen iets van haar te tonen zonder haar helemaal te willen vatten. De 

kerk blijft ongrijpbaar. Niemand kent haar. Ook de paus niet.

Openhaardhout te koop!!
De ‘Houthakkers van Adelbert’ zijn weer actief geweest!
Haardhout zorgt in ieder huis en in iedere open haard voor extra 

sfeer...... en u helpt mee om een bijdrage te leveren aan de restauratie 

van de mooie Kapel op de R.K. Begraafplaats Adelbert. Haardhout 

kunt u kopen in netzakken voor € 5,- of per kuub voor € 70,- (of een 

gedeelte van een kuub). Voor bestellingen kunt u contact opnemen 

met de beheerder: dhr. Jan Steffens, tel: 06-22522860.



Nieuws uit parochie 
Overveen
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Deze titel geldt zeker dit jaar voor onze Kerstmis, 

in de kerk en in huiselijke kring. Dit feest is anders 

dan voorgaande jaren, maar de geboorte van 

Jezus vieren we weer ondanks beperkingen. 

‘Verlossing en vrede!’ 

Hoe bijzonder was de gebeurtenis op Kerstavond 

1914. Tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 

december 1914 ging de hemel even open en 

vingen duizenden soldaten een glimp op van 

een andere wereld. Even realiseerden ze zich dat 

mensen als broeders bij elkaar horen en dat er 

vrede moest komen. De Britten en de Duitsers 

lagen tegenover elkaar in de loopgraven aan het 

front. Daarvoor waren al ontelbare jonge mensen 

gesneuveld. Opeens zag men lantaarns, fakkels 

en gezang. Men hoorde Stille nacht, heilige nacht, 

The First Noel, O Tannenbaum en gezamenlijk in 

het latijn vertaald O Come All Ye Faithful. Twee 

naties die hetzelfde kerstlied zongen midden in 

de oorlog. Niet eerder hadden de liederen zo 

mooi geklonken en een soldaat sprak: ‘Het was 

één van de hoogtepunten van mijn leven.’ Na de 

zang schudde men de hand van de vijand. Men 

stond verbaasd toen men ontdekte hoe aardig 

de vijanden waren. Even broederschap en vrede. 

Zo moest Kerstmis worden gevierd.

Maria schenkt ons tijdens Kerstmis deze 

gevoelens van broederschap en vrede. In alle 

beelden van de kerststal getuigt zij in blijheid 

van de geboorte van haar zoon Jezus met 

vele getuigen om haar heen. Zij straalt met 

haar voorkomen en dit stralen wordt zo goed 

afgebeeld in een prachtig houten beeld van 

Maria, zoals te bewonderen in de stijlkamer van 

Overveen.

EEN BIJZONDERE KERSTMIS
  

‘Maria met de stralende handen’, zo wordt dit beeld 

beschreven. Stralen uit haar handen zijn bedoeld voor 

de hele aarde en gaan dus alle richtingen uit. Stralen als 

symbool van genade, die uitgestort worden over hen die 

er om vragen. Stralen ook van verlossing en vrede, die 

Maria als Middelares mag schenken.

Zalig Kerstmis!
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BLIJ VERRAST EN DANKBAAR:  
EEN LEGAAT! 
In het najaar ontving de parochie Overveen een legaat (schenking) van mevrouw Jo Trompert.  
Wij zijn hier heel dankbaar voor en kunnen en zullen het geld goed besteden.

Mevrouw Trompert, geboren op 30 oktober 

1915 in Noordwijk, heeft lange tijd en met veel 

plezier in het Ramplaankwartier gewoond en 

later in de Kinheimflat te Haarlem. Zij zong 

in het kerkkoor o.l.v. Nico Waasdorp. Helaas 

moest zij in 2008 naar een verzorgingshuis 

en zij overleed op 29 mei 2020 op 104-jarige 

leeftijd. In haar werkzame leven heeft zij veel 

goed werk verricht, dat blijkt uit een deel van 

een artikel dat in 2017 in de Jouster Courant 

stond:

In 1947 vertrok de 32-jarige Jo Trompert vanuit 

het westen naar Friesland. In naoorlogs 

Haarlem had zij als gezinsverzorgster 

gewerkt en nu ging zij als sociaal verzorgster 

aan de slag voor de fabrieksmeisjes van 

Douwe Egberts in Joure. Er kwam muziek 

tijdens het werk, ‘want dat houdt mensen 

fit en kwiek!’ Ze stelde iemand aan voor het 

wassen en verstellen van de werkschorten. 

Zo liep iedereen er netjes bij. Als een 

meisje een paar dagen niet op het werk 

verscheen stapte Jo op de fiets en bezocht 

de families om hen met raad en daad bij te 

staan. Vrijetijdsbesteding en ontspanning 

bood ze op originele wijze. Ze organiseerde 

uitstapjes en vakanties met de meisjes. In 

1949 ging het eerste reisje via de Afsluitdijk 

naar Schoorl. Op een stormachtige dag was 

er een uitje naar Vlieland. Later vertrokken 

ze op de fiets naar Apeldoorn. Jo zette zich 

ook in voor vormings- en ontwikkelingswerk 

voor de vaak jonge fabrieksmeisjes van 

14-15 jaar. Zij begon in de middagpauze met 

naailessen voor kinderkleding. Later volgden 

kooklessen in de huishoudschool van Joure. 

Jo zag in dat de vorming en ontspanning 

voor de fabrieksmeisjes een officiële vorm 

moesten krijgen. Zo ontstond in 1952 de 

Zonnebloemschool voor maatschappelijke 

vorming, huishoudelijke taken, zang, muziek 

en gymnastiek. Jo werd als bezielend leidster 

geprezen bij haar vertrek in 1955. Zij ging toen 

terug naar Haarlem. In de afscheidsrede werd 

haar harde werken genoemd, het pionieren 

binnen Douwe Egberts en het, met niet 

aflatend enthousiasme en inzet, verbeteren 

van de werk- en leefsituatie van de 

fabrieksmeisjes. Hoeveel zij voor de meisjes 

en families betekend heeft blijkt uit de vele 

foto’s van bruidsparen en de kaarten die zij in 

de jaren na 1955 ontving. Haar familie kende 

haar als een bijzonder mens: ondernemend, 

zelfstandig, eigengereid, belangstellend en 

sociaal voelend.

Zoals gezegd is de parochie dankbaar 

en heel blij met dit legaat. Het komt af 

en toe voor dat de parochie een legaat 

krijgt (niet heel vaak, soms jaren niet). 

Misschien brengt dit u op een idee. Met 

elk bedrag, groot of klein, zijn wij blij. U 

kunt het legaat in uw testament laten 

opnemen bij een notaris. 

Hartelijk dank aan onze vrijwilligers  
voor hun inzet in dit bijzondere jaar. 

Wij wensen hen en alle parochianen een  
Zalig Kerstmis en een gezegend Nieuwjaar 

met uitzicht op een vaccin.
 

medewerkers secretariaat/parochiebureau Overveen
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ECHT KERSTMIS VIEREN IS 
STILSTAAN BIJ PLAATSEN 
VAN VERBAZING
Het evangelie van de vierde 

Adventszondag stelt Maria centraal. 

We zien haar op het ogenblik dat 

zij, na in geloof de Zoon van God 

te hebben ontvangen, de lange reis 

aanvat van Nazareth in Galilea naar 

de bergen van Judea om Elisabeth 

te gaan bezoeken en te helpen. De 

engel Gabriël had haar geopenbaard 

dat haar bejaarde verwante, die geen 

kinderen had, in haar zesde maand 

van de zwangerschap was. Om deze 

reden gaat Onze-Lieve-Vrouw, die 

een nog veel grotere gave en myste-

rie in zich draagt, Elisabeth opzoeken 

en blijft ze drie maanden bij haar. Bij 

de ontmoeting van de twee vrouwen 

– stel je voor: een bejaarde en een 

jonge – is het de jonge die als eerste 

groet. Het evangelie zegt het zo: Zij 

ging het huis van Zacharias binnen 

en groette Elisabeth. En, na deze 

groet werd Elisabeth vervuld met 

een grote verbazing – vergeet dit 

woord verbazing niet. Verbazing. De 

grote verbazing die Elisabeth vervult, 

weerklinkt in haar woorden: Waaraan 

heb ik het te danken dat de moeder 

van mijn Heer naar mij toe komt. Ze 

omhelzen elkaar, ze kussen elkaar 

blij, deze twee vrouwen: de oude en 

de jonge, allebei zwanger.

1. De ander
Om Kerstmis op vruchtbare wijze te 

vieren worden we opgeroepen stil 

te staan bij de plaatsen van de ver-

bazing. Welke zijn die plaatsen van 

de verbazing in het dagelijkse leven? 

Het zijn er drie. De eerste plaats 

is de ander, waarin we een broer 

erkennen, want sinds het Kerstmis 

van Jezus, draagt elk gelaat de 

trekken van de Zoon van God. Vooral 

als het gaat om het gelaat van de 

arme, want als een arme is God 

in de wereld gekomen en door de 

armen heeft Hij zich, vóór alles, laten 

benaderen.

2. De geschiedenis
Een andere plaats van verbazing – 

de tweede – waarin we echt, als we 

met geloof kijken, verbazing ervaren 

is de geschiedenis. Dikwijls menen 

we haar op de juiste wijze te zien, 

terwijl we het gevaar lopen haar 

omgekeerd te lezen. Het gebeurt, 

bijvoorbeeld, dat ze ons verschijnt 

als bepaald door de markteconomie, 

geordend door de financiën en 

door de zaken, beheerst door de 

machtigen die aan de beurt zijn. De 

God van Kerstmis is daarentegen een 

God die ‘kaarten door elkaar schudt’: 

Hij doet dat graag! Maria bezingt dat 

in het Magnificat, het is de Heer die 

de heersers hun troon ontneemt en 

de geringen verheft, de hongerigen 

overlaadt Hij met gaven en rijken 

zendt Hij heen met lege handen. Dit 

is de tweede verbazing, de verbazing 

van de geschiedenis.

3. De Kerk
De derde plaats van verbazing is de 

Kerk. Haar met de verbazing van het 

geloof bekijken betekent: haar niet 

alleen zien als het godsdienstige 

instituut dat ze is, maar haar ervaren 

als een Moeder die, zij het getekend 

door vlekken en rimpels – we 

hebben er vele! – toch de trekken 

laat doorschemeren van de geliefde 

en gezuiverde bruid van Christus de 

Heer. Een Kerk die de vele tekenen 

van trouwe liefde weet te erkennen 

die God haar voortdurend toezendt. 

Een Kerk voor wie de Heer Jezus 

nooit een bezit zal zijn dat men 

jaloers moet verdedigen: zij die dit 

doen vergissen zich; maar Hij is het 

die altijd haar tegemoet komt en 

die zij met vertrouwen en vreugde 

verwacht en zo stem geeft aan de 

hoop van de wereld. De Kerk die tot 

de Heer roept: Kom Heer Jezus! De 

Kerk-moeder die altijd haar deuren 

opengesperd heeft en haar armen 

wijd open om allen te verwelko-

men. Meer, de Kerk-moeder die door 

haar eigen deuren naar buiten gaat 

om met de glimlach van een moeder 

te zoeken naar allen die veraf zijn 

en hen naar de barmhartigheid van 

God draagt. Dat is de verbazing van 

Kerstmis!

Met Kerstmis geeft God ons geheel 

Zichzelf door ons zijn enige Zoon 

te geven, die geheel zijn vreugde 

is. Alleen met het hart van Maria, 

de nederige en arme dochter van 

Sion, moeder van de Zoon van de 

Allerhoogste, kan men jubelen en 

zich verheugen om de grote gave 

van God en om zijn onvoorzienbare 

verrassing. Dat zij ons helpe de 

verbazing te ervaren – die drie ver-

bazingen: de ander, de geschiedenis 

en de Kerk – om de geboorte van 

Jezus, gave der gaven, onverdiend 

geschenk dat ons de verlossing 

brengt. De ontmoeting met Jezus 

zal ook ons deze grote verbazing 

doen voelen. Maar, we kunnen deze 

verbazing niet ervaren, we kunnen 

Jezus niet ontmoeten als we Hem 

niet ontmoeten in de anderen, in de 

geschiedenis en in de Kerk.

PAUSPARELTJE



INTENTIES
20 december
Hanny Möllmann-van der Vooren, 
overleden ouders Bos-Wartena, Anneke 
Hoogland-Blijleven, Agnes Schneiders, 
Angelina en Giovanni D’Antuono, Corrie 
Neelissen-van Mourik, Jaime Yavar 
Guzman, Adriana Smorenburg-Struijker 
Boudier, Paula van Cann-Beckers, 
José Josso-Kuipers, Liesbeth Thoolen-
Sanders, Ton Groenendijk
24 december
Familie Huijsser, Jaime Yavar Guzman, 
James William Kal en overleden 
kinderen, Jaap Bonarius, Henriëtte 
Bonarius, Erna Heertje-Kreijmborg, José 
Josso-Kuipers, Hanny Möllmann-van 
der Vooren
25 december 
Jan van der Lem, Jaime Yavar Guzman, 
Hanny Möllmann-van der Vooren, Ton 
Groenendijk, José Josso-Kuipers
1 januari  
Fien van der Voorn-Woerdman, Cees 
van der Voorn, Fien van der Voorn-
Smid, An Woerdman, Nel van der 
Voorn-Vink, Maarten van der Voorn, 
Pieter van der Voorn, Gerard Hendrikse, 
Toine Lemmen, Jan van der Lem, Ton 
Groenendijk
3 januari
Pastoor Bert van Schie, Ton 
Groenendijk, Hanny Möllmann-van der 
Vooren
17 januari
Liesbeth Thoolen-Sanders, pastoor 
Bert van Schie, Ton Groenendijk, Hanny 
Möllmann-van der Vooren
31 januari
Erna Heertje-Kreijmborg, familie 
Kuttschrütter-Levelt, José Josso-
Kuipers, Ton Groenendijk, Hanny 
Möllmann-van der Vooren
7 februari
Ton Groenendijk, Hanny Möllmann-van 
der Vooren
21 februari
pastoor Gijs Ockhuijsen, familie 
Kuttschrütter-Levelt, Erna Heertje-
Kreijmborg, Liesbeth Thoolen-Sanders, 
José Josso-Kuipers, Ton Groenendijk, 
Hanny Möllmann-van der Vooren
7 maart
Ton Groenendijk, 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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DOPEN IN CORONATIJD
Zondag 6 september werd in Overveen Nora van der Heul, het dochtertje 

van Marjolein en Bartel van der Heul, gedoopt door kapelaan Nars Beemster. 

Nora werd geboren op 6 mei 2020. Het werd een bijzondere gebeurtenis, 

ook omdat, als gevolg van het coronavirus, de prachtige, monumentale 

doopvont niet kon worden gebruikt. De opstelling van de oude doopvont 

bood te weinig plaats voor het aantal genodigden. Hiervoor was alle begrip 

bij de ouders en met hen werd afgesproken dat Nora gedoopt zou worden 

vóór het altaar in de kerk, zodat de genodigden op 1,5 meter afstand in de 

banken konden plaatsnemen. Het idee om zelf voor een doopschaal te 

zorgen werd bijzonder gewaardeerd door de beide ouders. Zo zou de zelf 

gekozen schaal een prachtige herinnering worden aan het doopsel. In de 

dagen die volgden lieten zij, samen met hun ouders, daar hun gedachten 

over gaan. Na overleg met elkaar kwam het idee op om voor het doopsel van 

Nora de fraaie tinnen schaal en de kan te gebruiken die lang geleden ook 

dienst hadden gedaan in de huwelijksceremonie van de ouders van Bartel 

(zie foto). Bijzonder was, dat ook Bartel zelf, 35 jaar geleden, boven deze 

schaal was gedoopt. Bijgevolg werd het doopsel van Nora in de coronatijd, 

mede door dit bijzondere accent, een even onvergetelijke, als mooie, als 

bijzondere, als ontroerende viering. Wij wensen Nora, haar zus Jasmijn, haar 

vader en moeder toe dat ze als gezin, de vreugde en de kracht van dit zo 

heilig sacrament ook naar de toekomst met elkaar meer en meer mogen 

ervaren en beleven. 

OVERLEDEN
Gijsbertus Jozef Maria Hyacinthus Tweehuijsen, 75 jaar.

Hij woonde aan het Stuyvesantplein 16 te Den Haag.

Elisabeth Helena Thoolen-Sanders, 90 jaar.

Zij woonde in de Croesenstraat 16 te Haarlem.

Zij liggen begraven op: 

Voor info over het kerkhof Overveen: 023-

5277462 of  

secretariaat.boaz@outlook.com

PERSONALIA 

Nora wordt gedoopt De peetouders en  
ouders van Nora

Tinnen kan en schaal, gebruikt 
bij huwelijk van Bartel’s 

ouders en bij Nora’s doop
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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 20 december kapelaan N. Beemster                                  pastor D. Duijves                                          pastoor B. Putter diaken G.J. v.d. Wal
kapelaan J. v. Voorst tot 

Voorst                    
F. Visser 

vieringen van 24 december t/m 1 januari: zie de eerste pagina's van van dit Parochieblad vieringen van 24 december t/m 1 januari: zie de eerste pagina's van dit Parochieblad

Zondag 3 januari kapelaan N. Beemster                                  kanunnik A. Hendriks                                    diaken G.J. v.d. Wal
pastoor B. Putter,  

kapelaan T. Warnaar                                    
diaken R. Mascini

Zondag 10 januari kapelaan N. Beemster                                  diaken G.J. v.d. Wal
kapelaan T. Warnaar                                        
Familiezondag light

pastor D. Duijves pastoor B. Putter                                         F. Visser 

Zondag 17 januari kapelaan T. Warnaar kanunnik A. Hendriks                                    kapelaan N. Beemster                                           pastoor B. Putter                                         
A. McDonnell  

opening Bidweek

Zondag 24 januari diaken G.J. v.d. Wal pastor D. Duijves                                          
kapelaan T. Warnaar                   

Familiezondag 
pater D. Pildain mgr. J. Hendriks                                           L. Besselink 

Zondag 31 januari kapelaan N. Beemster                       kanunnik A. Hendriks                            pastoor B. Putter mgr. J. Hendriks                                           W. Blüm, themaviering

Zondag 7 februari 
Blasiuszegen

kapelaan N. Beemster                       kanunnik A. Hendriks                                 diaken G.J. v.d. Wal pastoor B. Putter                                         diaken R. Mascini

Zondag 14 februari pastor D. Duijves                                          
pastoor B. Putter                               

patroonsfeest  St. Agatha  
kapelaan N. Beemster                                        

Familiezondag light
diaken G.J. v.d. Wal kapelaan T. Warnaar F. Visser 

Woensdag 17 februari 
Aswoensdag

19.00 uur kapelaan T. Warnaar 19.15 uur pastoor B. Putter 
9.00 en 19.00 uur  

kanunnik A. Hendriks                                 
19.00 uur kap. N. Beemster, 

diaken G.J. v.d. Wal
19.30 uur mgr. J. Hendriks                            

19.30 uur  
pastor B. van Oploo

Zondag 21 februari                            pastoor B. Putter    kanunnik A. Hendriks                                    kapelaan T. Warnaar mgr. J. Hendriks             TV                              A. McDonnell 

Zondag 28 februari   diaken G.J. v.d. Wal pastor D. Duijves                                          
kapelaan T. Warnaar                   

Familiezondag 
pater T. Perez pastoor B. Putter                                         L. Besselink 

Zondag 7 maart kapelaan T. Warnaar kanunnik A. Hendriks                                    kapelaan N. Beemster                                           pastoor B. Putter                                         diaken R. Mascini

Zondag 14 maart diaken G.J. v.d. Wal kapelaan N. Beemster                       
pastoor B. Putter                                    

Familiezondag light
kapelaan T. Warnaar mgr. J. Hendriks                                           broeder Savio

Zondag 21 maart kapelaan N. Beemster                       kanunnik A. Hendriks                                    pastoor B. Putter kapelaan T. Warnaar W. Blüm, themaviering

Zondag 28 maart 
Palmzondag

pastoor B. Putter    kapelaan N. Beemster                       pastor D. Duijves                                          
kapelaan T. Warnaar                   

Familiezondag 
diaken G.J. v.d. Wal mgr. J. Hendriks                                           F. Visser 

Weekendvieringen 

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

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 ONDER VOORBEHOUD VAN EVT. AANPASSINGEN VAN OVERHEIDSWEGE,  
HOUD ONZE WEBSITE EN DE MEDIA IN DE GATEN
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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 20 december kapelaan N. Beemster                                  pastor D. Duijves                                          pastoor B. Putter diaken G.J. v.d. Wal
kapelaan J. v. Voorst tot 

Voorst                    
F. Visser 

vieringen van 24 december t/m 1 januari: zie de eerste pagina's van van dit Parochieblad vieringen van 24 december t/m 1 januari: zie de eerste pagina's van dit Parochieblad

Zondag 3 januari kapelaan N. Beemster                                  kanunnik A. Hendriks                                    diaken G.J. v.d. Wal
pastoor B. Putter,  

kapelaan T. Warnaar                                    
diaken R. Mascini

Zondag 10 januari kapelaan N. Beemster                                  diaken G.J. v.d. Wal
kapelaan T. Warnaar                                        
Familiezondag light

pastor D. Duijves pastoor B. Putter                                         F. Visser 

Zondag 17 januari kapelaan T. Warnaar kanunnik A. Hendriks                                    kapelaan N. Beemster                                           pastoor B. Putter                                         
A. McDonnell  

opening Bidweek

Zondag 24 januari diaken G.J. v.d. Wal pastor D. Duijves                                          
kapelaan T. Warnaar                   

Familiezondag 
pater D. Pildain mgr. J. Hendriks                                           L. Besselink 

Zondag 31 januari kapelaan N. Beemster                       kanunnik A. Hendriks                            pastoor B. Putter mgr. J. Hendriks                                           W. Blüm, themaviering

Zondag 7 februari 
Blasiuszegen

kapelaan N. Beemster                       kanunnik A. Hendriks                                 diaken G.J. v.d. Wal pastoor B. Putter                                         diaken R. Mascini

Zondag 14 februari pastor D. Duijves                                          
pastoor B. Putter                               

patroonsfeest  St. Agatha  
kapelaan N. Beemster                                        

Familiezondag light
diaken G.J. v.d. Wal kapelaan T. Warnaar F. Visser 

Woensdag 17 februari 
Aswoensdag

19.00 uur kapelaan T. Warnaar 19.15 uur pastoor B. Putter 
9.00 en 19.00 uur  

kanunnik A. Hendriks                                 
19.00 uur kap. N. Beemster, 

diaken G.J. v.d. Wal
19.30 uur mgr. J. Hendriks                            

19.30 uur  
pastor B. van Oploo

Zondag 21 februari                            pastoor B. Putter    kanunnik A. Hendriks                                    kapelaan T. Warnaar mgr. J. Hendriks             TV                              A. McDonnell 

Zondag 28 februari   diaken G.J. v.d. Wal pastor D. Duijves                                          
kapelaan T. Warnaar                   

Familiezondag 
pater T. Perez pastoor B. Putter                                         L. Besselink 

Zondag 7 maart kapelaan T. Warnaar kanunnik A. Hendriks                                    kapelaan N. Beemster                                           pastoor B. Putter                                         diaken R. Mascini

Zondag 14 maart diaken G.J. v.d. Wal kapelaan N. Beemster                       
pastoor B. Putter                                    

Familiezondag light
kapelaan T. Warnaar mgr. J. Hendriks                                           broeder Savio

Zondag 21 maart kapelaan N. Beemster                       kanunnik A. Hendriks                                    pastoor B. Putter kapelaan T. Warnaar W. Blüm, themaviering

Zondag 28 maart 
Palmzondag

pastoor B. Putter    kapelaan N. Beemster                       pastor D. Duijves                                          
kapelaan T. Warnaar                   

Familiezondag 
diaken G.J. v.d. Wal mgr. J. Hendriks                                           F. Visser 

Weekendvieringen 

DOOR DE WEEK 
St. Josephkerk, Haarlem
19 maart 9.00 en 19.00 uur  
A. Hendriks,  
patroonsfeest H.Joseph 
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
23 december 20.00 uur mgr. 
J. Hendriks, Lessons and Carols 
Eucharistieviering 
9.00 uur ma, di, do en vr
biechtgelegenheid voor en  
na  viering
19.00 uur woensdag 
aansluitend aanbidding 
Allerheiligste
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



Nieuws uit parochie
Aerdenhout
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PERSONALIA

Huwelijk 

Alexander Matthijs den Hollander en Marie-Fleur Teresa 
Frederique Hunfeld
Op zondag 27 september zijn Alexander en Marie-Fleur in 

de kerk van Aerdenhout in het huwelijk getreden.

De aanwezigen waren gekomen voor de doop van hun 

dochter Talitha. Het was dus een enorme verrassing voor 

de familie, vrienden en kennissen dat Alexander en Marie-

Fleur het huwelijksverbond zouden aangaan op deze dag. 

Een bijzondere gebeurtenis, omdat de ouders van Marie-

Fleur 45 jaar geleden ook in deze kerk zijn getrouwd. 

Een wens, die al vijf jaar leeft bij Alexander en Marie-

Fleur, om te trouwen in deze kerk, waar ook Carlos en 

Filipa zijn gedoopt en vandaag Talitha, gaat in vervulling.

In de eerste lezing van de apostel Paulus aan de 

christenen van Korinthe lezen we: Al ken ik alle geheimen 

van de wetenschap en een volmaakt geloof, als ik de 

liefde niet heb, ben ik niets. Liefde vindt haar vreugde in 

waarheid, zij duldt alles en gelooft alles. Liefde vergaat 

nimmer. Ons geloof is gebaseerd op liefde. Liefde van 

God voor de Zoon, liefde van God voor ons, liefde van de 

ouders voor hun kinderen en liefde voor alle mensen, die 

wij ontmoeten. 

In het evangelie van Johannes hebben we gehoord: Blijf in 

mijn liefde. Blijft met mij verbonden, opdat mijn vreugde 

in U moge zijn en uw vreugde volkomen mogen zijn.

Na de huwelijkssluiting en bezoek aan Maria vond de 

doopplechtigheid plaats van dochter Talitha Suzanne 

Jolice. Wij hebben Talitha gedoopt en gezalfd in de naam 

van God en gebeden om verhoring van ons gebed voor 

haar toekomst. Dat zij een open oog heeft voor alles wat 

het leven biedt. Een open oor wat het leven vraagt en dat 

het steeds van harte zal meeleven met de vreugde en het 

verdriet van de mensen. Laat Talitha alle geluk vinden dat 

onder ons mogelijk is. De wens voor het bruidspaar en 

hun kinderen luidt: dat de liefde van Jezus in jullie leven 

altijd behouden blijft in goede en kwade dagen. 

Veel geluk gewenst voor jullie en jullie kinderen; Carlos, 

Filipa en Talitha.

  diaken Gert Jan van der Wal 

Overleden
* 10 maart 1934  -  † 17 september 2020

LOUISE MARIA MARGARETHA PETRONELLA *LOES* 
VELDHUIS-KIMMAN
Ze woonde aan de Parnassialaan 18 in Bentveld. 

Vijf maanden na haar man Ruud overleed ook zij. Ze zal het 

al aan den lijve hebben ondervonden, dat ze hem vlug zou 

volgen, maar in alle zorg om de ander laat je dat niet merken. 

Haar uitvaartdienst was woensdag 23 september, met een 

zelfde boekje van opmaak en inhoud als bij haar man. Zoals 

ook het gedachteniskruisje naast dat van haar man kwam te 

hangen. De eenheid van leven van beiden werd zo ook een 

eenheid in de dood. Met rijke symbolen, tekenen, van een 

kaarsje opsteken bijvoorbeeld, zoals de kaarsen rond haar 

voor in de kerk met haar eigen kaars ontstoken werden door 

haar zeven kleinkinderen. En met rijke gedachtenissen van 

kinderen en kleinkinderen. Jammer genoeg met een beperkt 

aantal aanwezigen. Het evangelieverhaal van Jezus en de 

kinderen, door haar genoemd, was een leidraad: Jezus wist ook 

wel wat er in de wereld gaande was, en toch: een kind. Een 

betere wereld wordt van onderop opgebouwd, begint bij de 

enkeling, een kind, en bij hen die zijn zoals een kind. Zo was 

Loes menslievend en vredelievend bezig, waarop kinderen en 

kleinkinderen voortbouwen. Met een erehaag buiten de kerk 

werd zij uitgeleide gedaan naar het crematorium.

* 8 januari 1929  -  † 3 oktober 2020

ANNA MARIA JOHANNA GERTRUDIS *MIEKE*  
POELMANN -TEN BERGE
‘Buurvrouw van de pastorie.’ Of, zoals haar kinderen zeiden: 

‘Van meneer en mevrouw pastoor.’ Ook omdat de pastorietuin 

hun speelveld was en de keukendeur een gemakkelijke 

toegang. Haar man Guus was een kleine dertig jaar eerder 

overleden, maar zij bestuurde haar gezin met duidelijke 

richtlijnen; naast veel vrijheid geven toch controle bewaren. 

Waarbij ieder kind een nummer kreeg en hetzelfde aantal 

tikken op de bel duidelijk maakte, wie er had te komen. Ze wist 

onnoemelijk veel van alles om haar heen, de buurt, de school 

en ze bewaarde alles, vooral papieren: want het kon weleens 

van pas komen. Zo deed ze veel voor de Oranjevereniging, de 

school enz. enz.. Lange jaren werd er eigenlijk niet gesproken 

over het overlijden van Koentje, een van de tweeling, de 

jongste. Dat ging zo in die tijd: je moest verder. Alsof gevoelens 

en verdriet niet mochten bestaan en daaraan toegeven 

stilstand betekende. Dat werd anders bij en na het overlijden 

van haar oudste, dochter Annemieke in 2019 en zoon Jan Hein, 

dit jaar op Aruba. Mieke werd haar huis uitgedragen naar de 

kerk voor de uitvaartdienst. Kinderen en kleinkinderen spraken 

daar dankbaar in gedachtenis over haar, met daarin woorden 

van zoon Oscar in Hongkong en zoon Huib in Amerika. Ook 

voor Mieke Poelmann een erehaag buiten de kerk ten geleide 

naar het crematorium.

Gerard Zaal, emeritus pastor



Nieuws uit parochie 
Zandvoort
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OOK DIACONIE
We schrijven het jaar 2020 en overal in de wereld zien we 

verschrikkelijke dingen gebeuren. Machthebbers, dictators, die alleen 

maar op meer macht en eigen gewin uit zijn, die hun eigen volk 

uitmoorden. Mensen op de vlucht om hun vege lijf te redden. En 

daarnaast ook de door ons zelf veroorzaakte uitbuiting en opwarming 

van de aarde. En ondanks dit alles leek het zo vanzelfsprekend dat we 

gewoon rustig verder leefden. We konden en regelden alles wel zelf. 

Tot opeens een onbekend, onzichtbaar minuscuul virusje roet in het 

eten gooit en over heel de wereld een pandemie veroorzaakt. Alles 

is opeens anders. We leven in een crisis met heel veel onzekerheden. 

Het gebrek aan gewone contacten tussen mensen en het verlies van 

de meest dierbare vormen van genegenheid hebben ons plotseling 

op ons zelf teruggeworpen en laten situaties zien waarvan wij niet 

gedacht hadden ze ooit mee te moeten maken. Opgesloten in ons 

huis hebben wij ontdekt hoe weinig materiële zaken betekenen en 

hoe belangrijk het is om oog te houden voor wat er echt toe doet. 

Wij hebben behoefte aan vriendschap en mensen om ons heen, 

onderlinge hulp en wederzijdse achting. Dit is een tijd om ‘opnieuw’ 

te beseffen, dat wij een verantwoordelijkheid hebben tegenover 

de ander, de aarde en de wereld. Wij hebben misschien al te lang 

aangenomen dat alles gewoon door zou gaan. Dat het met het verval 

van waarden en normen in onze samenleving wel meeviel, dat het 

onze tijd wel zou duren. Nu komen we erachter dat het leven in je 

eentje niet leefbaar is en dat we elkaar broodnodig hebben en dat we 

bang zijn, want het wordt niet meer zoals het was en het nieuwe is nog 

onbekend. De zoektocht naar: ‘Waartoe zijn wij op aarde?’ is aan ons 

om in te vullen. Iemand die het weet, een Verlosser zou welkom zijn! 

Een koning geboren in een stal, zal hij verandering brengen? Het leven 

gaat verder. Sint is in het land en we zetten onze grote schoen achter in 

de kerk, heel speciaal bedoeld om voor de minderbedeelde kinderen 

van Zandvoort Sinterklaascadeautjes te kopen, in samenwerking met 

de Speelgoedvijver. Kerstmis en als diaconale werkgroep willen we de 

woorden: ‘Ik had honger en jij hebt mij gevoed’ waar maken en naast 

aandacht voor de Voedselbank ook oog hebben voor die grote groep 

gezinnen en mensen die in deze moeilijke, rare, tijd wat extra eten hard 

nodig hebben. Voor hen willen we zoals elk jaar weer kerstpakketten 

maken en thuis bezorgen. Maar… Kerstmis en Corona: evenementen 

die geld opbrengen mogen niet. Hoe moet 

het dan? En dan… gebeuren er wonderen! 

Opeens wordt het echt Zandvoorters 

voor Zandvoorters! Onvoorstelbaar! 

Parochianen, zakenmensen, de Rotary, het 

Schumacherfonds, Onderling Hulpbetoon: 

allen zeggen dat ze meedoen en hun hulp 

geven aan onze actie.  

Met Kerstmis kan iedereen verzekerd zijn 

van een extra groot pakket met lekkere 

dingen. Geen balletje gehakt met wat 

aardappels dus, maar fruit en een kerststol, 

verse groenten, frietjes, een stukje vlees en 

pudding toe. Bovendien kunnen we vanuit de 

diaconie dankzij de gulle gevers met Kerstmis 

aan veel mensen een extraatje geven. 

Inderdaad, we leven in een rare wereld, 

maar ik durf te zeggen dat in Zandvoort en in 

Aerdenhout veel meelevende mensen wonen 

die vanuit hun levensovertuiging meedenken 

en ongevraagd gul geven en desgevraagd 

vrijwillig meewerken en zo van onze dorpse 

gemeenschap een warme samenleving 

maken waar Kerstmis een feest van vrede en 

saamhorigheid wordt.

Namens alle diaconale medewerkers:  

Een Zalig Kerstfeest en een Gezegend en 

vooral gezond 2021.

 

  Tilly Boddaert - Geerards
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Werkzaamheden 
pastorie, toren 
en verlichting 
wijzerplaten

Zoals u momenteel ziet wordt de pastorie 

aan de buitenkant geheel geschilderd. Dit 

was nodig: er was het nodige hout verrot 

en er zaten scheuren in vensterbanken, 

kozijnen en muren. Alles krijgt ook een iets 

aangepaste, frisse, kleur.

De verlichting van de wijzerplaten is geluk-

kig ook weer in orde, waardoor u ’s avonds 

weer goed kan zien hoe laat het is.

De toren is vorig jaar aan de buitenkant 

opnieuw gevoegd… De binnenkant moest 

nog onderhanden genomen worden. Dat 

gaat in december gebeuren.

SAM’S 
KLEDINGACTIE 
 
Op 6 en 7 november hebben inwoners 

uit Zandvoort, Aerdenhout en Bentveld 

gezamenlijk bijna 3.000 kg. aan kleding 

ingezameld (Zandvoort 2500 en 

Aerdenhout 400).

Veel dank aan iedereen die een 

bijdrage heeft gegeven en veel dank 

aan onze jonge hulpen, die zowel 

vrijdagavond als zaterdagochtend alle 

zakken vanuit auto’s en fietsen in de 

kerk hebben gelegd en op zaterdag 

vanuit de kerk in de vrachtwagen 

hebben gedaan !

De volgende actie zal in het 

voorjaar plaats vinden.
TAIZEVIERING 
in de Agathakerk op 8 januari, 5 februari, 

5 maart aanvang 19.30 uur

Uitslag Zonnebloemloterij 2020
1e prijs  € 15.000,-  0407393 

2e prijs  € 7.000,-  1349554 

3e prijs € 2.500,-  1300783 

4e prijs  Tegoedbon elect. fiets t.w.v. € 1.500,-  0684502 

5e prijs  Tegoedbon elect. fiets t.w.v. € 1.500,-  0854038 

6e prijs  € 1.000,-  1346219 

7e prijs  € 1.000,-  1354985 

8e prijs  laptop t.w.v. € 800,-  0854293 

9e prijs  weekendje weg voor 2 pers. t.w.v. € 410,-  1317970 

10e prijs  iPad t.w.v. € 400,-  0788728 

11e prijs  iPad t.w.v. € 400,-  1313303 

12e prijs  vakantie in eigen land t.w.v. € 350,-  0258991 

13e prijs  vakantie in eigen land t.w.v. € 350,-  0029241 

14e prijs  vakantie in eigen land t.w.v. € 350,-  1399982 

15e prijs  E-reader t.w.v. € 180,-  0021823 

16e prijs  E-reader t.w.v. € 180,-  1400831 

17e prijs  thermenarrangement t.w.v. € 185,-  0054032 

18e prijs  thermenarrangement t.w.v. € 185,-  0089725 

19e prijs  thermenarrangement t.w.v. € 185,-  0282379 

De overige prijzen zijn gevallen op de eindcijfers: 
cadeaukaart t.w.v. € 50,-  46757 

cadeaukaart t.w.v. € 50,- 99440 

cadeaukaart t.w.v. € 50,-  31735 

verzorgingspakket t.w.v. € 39,50  59588 

dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 33,-  07423 

dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 48,-  77863 

dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 35,90  24201 

dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 37,-  42097 

dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 40,-  02171 

€ 250,-   45988  

€ 100,-   3782 

€ 50,-   7236 

€ 50,-   2758 

€ 25,-   360 

€ 15,-   578 

€ 15,-   845 

€ 15,-   539
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PERSONALIA
OVERLEDEN

I.M. Truus van der Hulst. 
Als Gertrudis Josephina Maria Takes werd ze in 1918 in 

Sloten – Amsterdam geboren in een gegoed, katholiek 

gezin en groeide daar op samen met haar broer Hans 

en jongere zus Mia in een tijd die wij ons niet meer voor 

kunnen stellen. In de honderd en twee jaar van haar leven 

heeft ze de wereld en de samenleving op velerlei gebied 

totaal zien veranderen, met daarin rampzalige massa 

slachtingen, met de automatisering en industrialisering 

met grote werkloosheid. Haar leven is lang en veelzijdig 

te noemen. In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog 

volgt ze een opleiding tot verpleegster en nadat ze haar 

diploma en het ooievaartje gehaald heeft gaat ze bij 

particulieren, intern, als kraamverzorgster werken. Ze gaat 

naar het conservatorium, speelt viool en volgt zangles. 

In die periode zo rond 1950 treedt ze ook op in kleine 

zaaltjes begeleid door pianist Theo Wijnen, ons allen zo 

welbekend. Tussen alle bedrijven door is ze ook nog een 

jaar au pair in Parijs. Ze trouwt pas als ze 36 jaar is, zolang 

moest ze wachten op de ware liefde, zegt ze. Samen 

krijgen ze drie kinderen en samen dragen ze de zorg voor 

hun opvoeding. In 1994 besluiten ze om permanent in 

Zandvoort te gaan wonen en dan leren wij hen vanuit 

de kerk kennen. Als ze 10 jaar later, na de dood van haar 

man, alleen achterblijft redt ze het door haar positieve 

kijk op het leven. Af en toe komt de oude cabaretartieste 

weer boven en zingt en danst ze, hoe oud ze ook is, terug 

in de tijd. Truus is een persoonlijkheid die de aandacht 

blijft trekken. De jaren rijgen zich aaneen. Ze blijft van het 

leven genieten, van uitstapjes met De Zonnebloem en de 

gezellige middagen hier in de ontmoetingsruimte van de 

kerk. Ze wordt honderd jaar en ook dat wordt hier gevierd, 

maar langzaam begint de tijd zijn slopend werk. Ze valt 

helemaal terug op de zorg van Gerard-Jan tot het niet 

meer kan. Ze wordt doof en bijna blind en verliest zichzelf. 

Dan is de tijd gekomen om zich haar laatste jaren in Wijk 

bij Duurstede te laten verzorgen. Op 27 september is daar 

haar kaarsje opgebrand. 

       

Tilly Boddaert-Geerards

I.M.  Henk Stuurman
Hendricus Jacobus Stuurman, geboren in 1930 op 

31 oktober, gestorven enkele weken voordat hij 90 jaar zou 

worden. 

Henk, die als bakker bijna heel zijn leven om ongeveer 

drie uur in de morgen opstond en werkte terwijl iedereen 

nog sliep. Die in die vele stille uren, terwijl hij het brood 

kneedde en vormde, ook zelf gevormd werd in zorg 

voor iedereen. Hij had er heel bewust voor gekozen om 

bakker te worden uit een idealisme, dat ontstaan was in 

de hongerwinter van 1945. Om er later voor te kunnen 

zorgen dat er geen honger meer zou zijn. Ik denk dat hij 

er het aangeboren karakter voor had. Bakkers zijn veelal 

bedachtzame mensen met liefde voor hun beroep. 

Zorgzame mensen die voor anderen klaar staan, terwijl 

ze zelf haast nooit in beeld komen, omdat hun werk in de 

bakkerij altijd onzichtbaar voor de klanten in de winkel is. 

Het zijn meestal ook creatieve mensen, zeker vroeger toen 

alles nog niet gemechaniseerd was of automatisch ging. Zo 

ook Henk die in elk broodje en gebakje dat hij volgens zijn 

eigen recept en ontwerp maakte, iets van zichzelf meegaf. 

Henk was een sportieve, sympathieke en gelovige man, 

die breed geïnteresseerd was in het wereldgebeuren en 

de samenleving, maar die niet met zijn wijsheid te koop 

liep. Hij kon heel goed luisteren en was vol aandacht en 

zorg voor zijn vrouw en kinderen. De laatste jaren van 

zijn leven was hij in Huis in de Duinen opgenomen, waar 

zijn vrouw Henny elke dag urenlang bij hem was, alsof er 

niets veranderd was. Hij bleef de man die hij altijd al was, 

rustig afwachtend op de dingen die kwamen. Ook het hele 

Corona-gebeuren, met bezoek op afstand achter het raam, 

kon hem niet zichtbaar uit zijn evenwicht brengen. Hij zag 

de dood in de ogen en rustig en stil heeft hij zijn leven uit 

handen gegeven. Hij leeft verder in dierbare herinneringen.

Tilly Boddaert-Geerards



Nieuws uit parochie 
St. Joseph 
Haarlem

CRÈCHE  

Beste ouders,

Graag zouden we willen weten of er 

behoefte is aan een crèche (0-5 jaar) 

tijdens de zondagsmis om 9.30 uur. 

Als u hier behoefte aan heeft kunt u 

een bericht sturen naar Annemieke 

van der Knaap. Haar e-mailadres 

is: ajmvanderknaap@hotmail.com 

Momenteel is er wel kinderwoorddienst 

voor kinderen van 5-12 jaar

KERSTSPEL VOOR EN DOOR KINDEREN

Op Kerstavond zijn kinderen in de Josephkerk weer van harte 

welkom om mee te spelen in het Kerstspel. We hopen dat in de 

Heilige Mis van 18.00 uur weer veel herders met hun schaapjes, 

veel engelen en de drie koningen naar Jozef en Maria en hun 

pasgeboren kindje komen kijken. We zullen bekende kerstliederen 

zingen. Kinderen kunnen vanaf 17.30 uur komen om kleding uit 

te kiezen; thuis verkleden als herder, schaapje of engel mag ook. 

Vooraf oefenen is niet nodig. Dit jaar is het aanmelden van kinderen 

die mee willen doen handig; graag een berichtje naar Janet 

Schipper (06-44840304). 

Voor meer informatie over het reserveren voor deze 

eucharistieviering, kijk op: https://rkhaarlem.nl/vieringen/mistijden/
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SPELDJE LOURDES  
Een gebouw als de Joseph heeft talloze 

hoeken en gaten. En we hebben ook nog 

een Klopperspoort. Daar werd onlangs 

boven op de grote vitrine een doosje 

gevonden waarin onder meer het hier 

afgebeelde speldje. Het speldje leek oud 

en niet alledaags.

De letters NdeD deden vermoeden dat 

er iets met ‘Notre Dame’ werd bedoeld, 

maar wat?

En dus werd contact gezocht met de 

afdeling ‘Erfgoed in Kerken en Kloosters’ 

van het Catharijneconvent. En mevrouw 

De Kruijf van die afdeling wist het 

antwoord:

Dit speldje is een zogenaamde 

vrijwilligerspin uit Lourdes. 

Bedevaartgangers die enige tijd op 

vrijwillige basis werkzaamheden 

verrichtten in Lourdes (vaak in de vorm 

van groepen ontvangen, rondleiden, 

de weg wijzen, kaarsen bijvullen en 

dergelijke) kregen als blijk van waardering 

deze pin. Het speldje stamt vermoedelijk 

uit de jaren ’30 van de vorige eeuw. Het 

zal ongetwijfeld een grote devotionele 

en/of sentimentele waarde voor iemand 

gehad hebben. De letters en de kroon 

staan gezamenlijk voor ‘Couronne de 

Notre Dame’.

GODSPENNING

In 1958 werd door de organisatie ‘Oostpriesterhulp’ deze Godspenning 

verkocht om fondsen te werven voor steun aan christenen in Oost-

Europa, achter het zogeheten IJzeren Gordijn, de zwaar bewaakte 

fysieke en ook politieke grens dwars door Europa.

Op de penning korte schietgebedjes voor de ochtend, de middag en 

de avond en kleine verdikkingen voor een tientje van de Rozenkrans.

‘Oostpriesterhulp’ kennen we tegenwoordig als ‘Kerk in Nood’. Het 

IJzeren Gordijn is in de laatste decennia van de 20e eeuw verdwenen. 

Vervolging van christenen blijft een wereldwijd probleem.

Om dat bijzonder onder de aandacht te brengen organiseert Kerk 

in Nood jaarlijks in november ‘Red Wednesday’, waarover in dit blad 

eerder werd geschreven. 
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Project Rembrandt met Rob Sjouke
Ik kijk iedere zondagavond naar het TV-programma van de NTR ‘Project Rembrandt’. Hierin worden 
amateurschilders uitgedaagd om aan een competitie mee te doen door in de voetsporen van de 
oude meester Rembrandt van Rijn te treden.

Nu hebben wij in onze eigen parochie 

een pinksterblom binnengehaald die een 

serieuze gooi kan doen voor de kwalificatie 

om een ‘moderne Rembrandt’ te kunnen 

worden en dat is niemand minder dan 

Rob Sjouke. Rob heeft bij ons een eigen 

atelier in het catechismusgebouw van de 

Sint Joseph, dat later bekend was als Casa 

Nostra, een ontmoetingsplek voor Italiaanse 

gastarbeiders, maar dit even terzijde.

Ik heb tot op heden genoten van het 

programma Rembrandt en natuurlijk van 

onze eigen veelkwaster en celebrity Rob 

Sjouke. Jammer maar helaas is Rob in de 4e 

ronde afgevallen als kandidaat. Ik geef het 

eenieder te doen om steeds maar weer een 

opdracht te doen binnen een kort tijdsbestek, 

variërend van een paar uur tot een kwartier.

Ik spreek mijn waardering uit over de 

verrichte prestaties van Rob, dat hij zover is 

gekomen in het programma Rembrandt, waar 

heel Nederland naar heeft kunnen kijken.

Rob, van harte proficiat dat je zover gekomen 

bent. Voor mij was je, ben je en zal je altijd 

een kunstenaar blijven; het artistieke element 

zit in je bloed.

 

Ben Schutte

NB Rob Sjouke (1966, Den Haag) was 10 jaar 

lang danser in het Nationaal Ballet. Na die 

loopbaan werd hij maatschappelijk werker 

bij Youth for Christ. Hij werkte met jongeren 

in Haarlem-oost. Daarnaast bleef hij actief in 

de kunst als schilder, fotograaf en zanger in 

een gospelensemble en een bluesband. Bij 

het 40-jarig priesterjubileum van kanunnik 

Hendriks maakte hij een prachtig portret van 

hem dat hangt in de vergaderzaal van het 

Josephhuis. 

Rob Sjouke- Z.A,-Indiaan

Rob Sjouke - De balletdanser
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GEDOOPT
 

Julie Rose Kleijne
geboren op 21 juli 2020 - gedoopt op 20 september 2020

Ongeveer twee jaar geleden was ‘grote zus’ Evi al gedoopt in onze Sint 

Josephkerk. Nu kon zij mede een rol spelen tijdens de liturgie. Ze deed 

dat met verve, waarbij ze nagenoeg iedere zin van de priester met een 

uitdrukkelijk ‘ja’ beantwoordde en beaamde. Zo’n grote instemming 

maken we ook niet iedere dag mee. Het gaf een ontspannen sfeer 

aan de toediening van alle verklarende riten en symbolen van de 

doopviering. Voor de ouders en de aanwezige familieleden was het 

een uitnodigend voorbeeld.

Onze hartelijke felicitaties! We hebben mogen vieren dat Julie Rose 

tot een kind van God en een lid van de heilige Kerk is geworden. We 

bidden nu dat zij op deze gelovige weg verder mag worden gegidst en 

begeleid.

Elijah Sefanja Maria Hunting
geboren op 26 januari 2020 - gedoopt op 10 oktober 2020 in de kerk 

van Uithoorn

Vanuit de band met de voormalige parochie van de H. Johannes 

de Doper is het gezin van David en Ellen Hunting-Herfst betrokken 

geraakt bij de Sint Joseph en Het Josephhuis. Daarnaast is er een 

heel goed contact met de Neocatechumenale Weg. Op grond 

daarvan is besloten om de viering van het heilig Doopsel te doen 

plaatsvinden tijdens de bijeenkomst van de gemeenschap in de kerk 

van Uithoorn. Bij deze onze hartelijke felicitaties aan de ouders en de 

familieleden. Moge Elijah tot jullie vreugde opgroeien, nu hij als kind 

van God is opgenomen in de heilige Kerk en de inspiratie van het 

Neocatechumenaat.

Mateo Tyler ‘t Hart
geboren op 19 april 2009 - gedoopt op 25 oktober 2020

Op zondag 25 oktober vierden we in de St. Josephkerk 

een feest in de Heilige Mis, omdat Mateo met volle 

overtuiging het Heilige Doopsel heeft ontvangen. Mateo 

is via de koorschool, de groep van Vormselvoorbereiding 

en de Familiezondagen in de afgelopen jaren gegroeid in 

geloof, heeft vrienden gemaakt en wilde heel graag deze 

stap zetten om zo echt bij de Familie van Jezus te horen. 

We bidden dat Mateo altijd zal blijven groeien als zoon van 

God en dat hij goed mag toegroeien naar het ontvangen van het 

Heilig Vormsel en de Eerste Heilige Communie. En ook op deze 

plaats aan zijn familie en vrienden proficiat! 

kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst

PERSONALIA



Nieuws uit parochie 
Schalkwijk 
Haarlem
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30 jaar Parochiecentrum!
Op woensdag 5 november 

bestond ons Parochiecentrum 

30 jaar. Vele vrijwilligers hebben 

het centrum bemand. Frederika Brondsema 

is vanaf het allereerste begin een van deze 

vrijwilligers geweest.

Van harte gefeliciteerd met dit jubileum 

Frederika. Natuurlijk ook felicitaties voor alle 

huidige vrijwilligers van het Parochiecentrum.

Bericht van de MOV werkgroep
De opbrengst van de collectie van 

29 augustus voor de MIVA was € 230,60.  

De opbrengst op Wereldmissiedag op 

18 oktober voor Missio was € 60,05. 

Namens MOV Werkgroep,

Bep Stricker 

Kerstspel op 24 december
Alles in deze tijd is onzeker. Zo ook het 

kerstspel, dat wij ieder jaar voorbereiden en 

spelen tijdens de gezinsviering. De kans is 

heel groot dat dit alles niet door kan gaan. 

Zolang het Jeugdkoor niet mag repeteren kan 

er ook geen viering voorbereid worden. Houd 

daarom alle berichten in de gaten. Eventueel 

krijgen jullie persoonlijk bericht. 

Ria

KERSTACTIE 2020
Dit jaar heeft voor velen van ons een moeilijk verloop 
gehad en onzeker is nog hoe de toekomst eruit zal gaan 
zien. Reden te meer om wat warmte en aandacht te 
verspreiden en dat doen we in Schalkwijk al jaren door 
onze actie voor de kerstpakketten en kerstattenties. 
Bijzonder daaraan is dat de kerstpakketten samengesteld 
worden door de producten die parochianen inbrengen. 
Ziet u dit jaar kans om levensmiddelen in te leveren voor 
het kerstpakket? Dat kunt u doen tot en met maandag 21 
december. Informeert u even bij de parochie naar de dan 
geldende openingstijden. 
Er zijn een paar dingen belangrijk: de houdbaarheids-
datum van de levensmiddelen moet in orde zijn, er 
mogen geen geopende verpakkingen bij zijn en geen 
versproducten.
Heeft u geen mogelijkheid om inkopen te doen of om de 
parochie te bezoeken? Uw gift is van harte welkom onder 
vermelding van ‘kerstactie’ op het rekeningnummer van 
het diaconale fonds. Dit vindt u in dit blad op de pagina 
‘Colofon’. De diaconale werkgroep koopt dan namens u 
de producten in voor een feestelijk pakket.  
Mocht u iemand weten die van weinig geld rond moet 
komen, aarzel dan niet en laat het ons weten. Dat doet 
u door een formuliertje bij de Diaconale Kaars in de 
kerk in te vullen. Ook kunt u een boodschap doorgeven 
aan Gert Jan van der Wal of een mail sturen naar 
diaconieschalkwijk@gmail.com. Vermeld alstublieft 
naam- en adresgegevens, telefoonnummer en het aantal 
personen. 
Bent u misschien parochiaan van een andere parochie en 
wilt u een bijdrage geven? We nodigen u van harte uit om 
mee te doen aan deze Schalkwijkse traditie. 
Wij hopen ook dit jaar namens u weer een flink aantal 
mensen blij te maken!

Voor de diaconie,

Jacqueline Splinter
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PERSONALIA

DOOP 

Gedoopt op zondag 11 oktober  

Fleur Johanna Maria Carlier
In een gemoedelijk samenzijn met familieleden, vrienden en 

kennissen en met opluistering van enkele leden van het Jong van 

Hart koor, waaronder de ouders van de moeder van Fleur, is zij 

gedoopt in de Moeder van de Verlosserkerk.

De peetouders zijn de overgrootouders van Fleur: dhr en mevr. 

Van den Nouwland. Zij vierden in deze kerk twee jaar geleden hun 

60-jarig bruiloftsfeest.

Mascha, de moeder, heeft zelf de lezing uitgezocht: Lucas 15, 4-7 

over de herder, die op zoek gaat naar het verloren schaap. Zij gaf 

ons de volgende overweging mee: Deze lezing beschrijft voor mij 

de kern van ons geloof. De herder laat het ene schaap niet alleen 

achter in de woestijn, omdat hij toch 99 anderen heeft. Nee, hij 

gaat terug om ook het laatste schaap op te halen en thuis te 

brengen. Alle schapen zijn even belangrijk. De herder kent al zijn 

schapen, houdt van allemaal even veel en zal er alles aan doen 

om goed voor hen te zorgen. Ik geloof dat God onze herder is en 

dat wilde ik vandaag met jullie delen.

Lieve Fleur,

Als je om je heen kijkt zie je dat er heel veel mensen zijn die van 

je houden. En ik weet zeker dat jij in jouw leven nog een hoop 

harten gaat stelen met jouw grote glimlach. Maar mocht er ooit 

een moment zijn waarop jij je eenzaam voelt, weet dan dat er 

altijd iemand is die onbeschrijfelijk veel van je houdt, je door en 

door kent en altijd over je zal waken. Je bent een kind van God en 

Hij zal jou altijd komen zoeken als je verdwaald bent.

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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OVERLEDEN
Ben van Roomen (1935-2020)
Op donderdag 24 september is Ben van 

Roomen overleden. We hebben zijn leven 

herdacht op woensdag 30 september in de 

Moeder van de Verlosserkerk in Schalkwijk. 

Ben was Augustijn en heeft als priester 

gewerkt in een parochie in Culemborg, in het 

welzijnswerk voor woonwagenbewoners en 

in een verzorgingstehuis in Badhoevedorp. 

De laatste jaren verzorgde hij enkele malen 

per maand een dienst in De Molenburg in 

Molenwijk. 

Eind mei liet Ben familie en vrienden al weten 

dat het niet goed met hem ging en dat gene-

zing niet mogelijk was. Het feest van ‘samen 

met Heleen 160 jaar’, dat hij zo graag wilde 

vieren was daardoor niet meer mogelijk. 

Het feest was in april, vanwege de Corona-

pandemie, al verschoven van juni naar okto-

ber. In mei werd al snel duidelijk dat Ben dat 

wellicht niet zou halen. Er brak een periode 

van thuis ziek zijn aan en daar bezoek ont-

vangen. Dat was gelukkig tot de laatste weken 

mogelijk. Dat leverde een aantal waardevolle 

gesprekken op, niet alleen over zijn ziek zijn, 

maar ook over de belangrijke momenten 

in het leven. Vooral de vreugdevolle: het 

wandelen op vakantie, liefst in zijn geliefde 

Zwitserland, feesten vieren met familie en 

vrienden, de vreugde van kleinkinderen. Maar 

ook de zorgen die we deelden. Over het bij 

elkaar houden van de mensen die ons lief zijn 

en de ontwikkeling van onze (klein)kinderen. 

En natuurlijk ook over de rooms-katholieke 

kerk waarin hij geboren en opgegroeid is 

en die zich steeds meer van ons heeft ver-

vreemd. Voor Ben is een kerk een heilige plek, 

een plek waar bezinning, inspiratie en zorg 

de mensen bemoedigt en een perspectief 

biedt. De Dialoogdiensten in de Brandaris en 

de diensten in De Molenburg waren voor Ben 

zulke heilige plekken. Daaraan wilde hij graag 

bijdragen en dat heeft hij met hart en ziel 

gedaan. 

Meer dan 20 jaar ging Ben voor in de 

diensten in De Molenburg. Om de week op 

woensdag komen daar zo’n twintig ouderen 

bijeen, vroeger in de grote zaal later in het 

stiltecentrum. Ben sprak de taal van de 

ouderen, had voor de bezoekers altijd een 

bemoedigend verhaal en zorgvuldig uitge-

zochte muziek. En na een half uur bezinning 

en inspiratie, koffie met een koekje en even 

napraten. 

Ben kwam, samen met Heleen, ook graag in 

de Dialoogdiensten in de Brandaris. En hij 

leverde, als voorganger en later als lid van de 

stuurgroep, ook daaraan zijn bijdrage. Toen 

het duidelijk werd dat de Dialoogdiensten 

in 2019 na 40 jaar zouden ophouden te 

bestaan, was Ben erg bezorgd hoe de groep 

bijeen kon worden gehouden en wilde hij 

graag meedenken over hoe het verder moest. 

Hij schreef ons toen een brief waaruit het 

goed is nu te citeren:

‘De God van mijn jeugd is er niet meer. Ook 

de plaats waar Hij toen woonde is weg. En of 

ik Hem nog zal tegenkomen als ik dood ben is 

zeer onzeker geworden. ….. Persoonlijk erken 

ik het bestaan van een mij overstijgende 

werkelijkheid. Van die werkelijkheid maak ik 

zelf deel uit. Ik wil de consequenties daarvan 

aanvaarden. Welke consequenties dat zijn, 

is mij geleerd en voorgeleefd door Jezus van 

Nazareth.’ 

Het afscheid van Ben was in de Moeder van 

de Verlosserkerk, een kerk waarin hij in het 

verleden ook voorging en met welke lokale 

gemeenschap hij zich verbonden voelde. Dat 

Ben moge rusten in vrede. 

Namens de voormalige Stuurgroep Molenwijk 

en de vrijwilligers van de Molenburg, 

Frans en Mieke Thissen

PERSONALIA IN MEMORIAM 
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1/4 staand

kerkbalans.nl

Geef vandaag voor  
de kerk van morgen

2021

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



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo 
Bavo Haarlem
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In de crypte van de KoepelKathedraal vindt men 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 Kerstdorp-club 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. 

Op de achtergrond klinkt uiteraard kerstmuziek, een fotogeniek rendier mag niet ontbreken, net 

als de tientallen, versierde en verlichte kerstbomen. 

Komt dat zien! Houd www.koepelkathedraal.nl in de gaten voor 

meer informatie!

(NB: De dan geldende door de overheid ingestelde coronaregels 

zullen in acht worden genomen).

KERST IN DE CRYPTE 

BETEKENISVOLLE RONDLEIDINGEN

Sinds kort worden in de kathedraal elk weekend speciale 

rondleidingen gehouden, waarbij u alle hoekjes en 

gaatjes van het gebouw bezoekt. Een deskundige 

gids vertelt u ‘het verhaal van de KoepelKathedraal’, 

de kunstvoorwerpen, hun betekenis en symboliek. De 

rondleiding duurt ongeveer een uur en kost € 12,50 p.p. 

(inclusief toegang kerkgebouw, bezoek aan een actuele 

expositie of rondleiding en een versnapering). Een 

aanrader om zelf de kathedraal beter te leren kennen, de 

symbolieken te zien en te begrijpen en een inspirerend 

uitstapje voor uzelf en eventuele bekenden. Informatie en 

reservering: www.koepelkathedraal.nl

23 december
20.00 uur

Lessons and Carols, 

mgr. J. Hendriks

voor reserveren zie: 

www.rkhaarlem.nl
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MARIAVESPERSCONCERT  
IN KATHEDRAAL 

In de St. Bavo kathedraal van Haarlem vindt op zondag 17 januari een bijzondere viering plaats. 
Bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de bedevaarten van het Huis van de Pelgrim naar 
Lourdes wordt een Mariavespersconcert gehouden. Het concert maakt onderdeel uit van een reeks 
van vier in Den Bosch, Maastricht, Haarlem en Tienray (‘Klein-Lourdes’).

Dit vespersconcert is liturgie en tegelijkertijd 

ook een concert. De muziek wordt uitgevoerd 

door de Capella sine Nomine onder leiding 

van Jo Louppen. Dit projectkoor staat bekend 

om de hoge kwaliteit van uitvoering van 

koormuziek uit verschillende stijlperioden. 

Op het programma staan Marialiederen, 

psalmen en gebeden in verschillende stijlen 

en genres. Bisschop mgr. J. Hendriks gaat voor 

in de Vespers.

In 2021 is het 100 jaar geleden dat de eerste 

Lourdesreis plaatsvond door de organisatie 

die landelijk  bekend staat onder de naam 

Huis van de Pelgrim. De ‘Lourdesgroep 

Bisdom Haarlem-Amsterdam’ (www.

lourdes-groep.nl) is aangesloten bij deze 

organisatie en heeft ruim 25 jaar lang vele 

pelgrims op bedevaart meegenomen. Voor 

het bedevaartjaar 2021 zijn de voorbereidin-

gen al in volle gang. 

Het Mariavespersconcert op 17 januari begint 

om 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom. 

De toegang is gratis, na afloop vindt een 

deurcollecte plaats. In verband met de coro-

namaatregelen is aanmelden (vanaf 29 de-
cember!) vooraf noodzakelijk via de website: 

rkhaarlem.nl/vieringen. Voor informatie belt u 

diaken Philip Weijers (06-53887641).
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DRINGENDE OPROEP OM NIEUWE BEZORGERS

De parochiebladbezorgers van de kathedraal zijn naarstig op zoek naar collega’s! In het vorige 

parochieblad werd al een oproep gedaan om vers bloed. Maar er moet tot onze spijt geconstateerd 

worden dat niemand zich heeft gemeld.

Misschien helpt het u om te weten voor welk stukje van de parochie hulp nodig is en de hoeveelheid 

huisnummers. Er worden bezorgers gezocht voor de volgende buurten:

• omgeving Tempelierstraat, Koninginneweg; ca. 51 parochiebladen;

• omgeving Leidsestraat, Westergracht, ca. 35 parochiebladen;

• Tubergenwijk, ca. 43 parochiebladen.

De bezorgers van deze wijken zijn óf uitgevallen door de hoge leeftijd van de bezorger zelf óf 

vanwege ziekte of verhuizing.

Misschien woont u zelf in één van deze wijken of woont u er in de buurt. Misschien fietst u er 

doorheen op weg naar de supermarkt of loopt u er een rondje met de hond of de kinderwagen…… 

Het gaat maar om vier keer per jaar en u doet goed werk voor de kerk!!

Neem voor meer informatie contact op met het parochiesecretariaat: tel: 023-5323077.
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PERSONALIA

OVERLEDEN:

Maria Catharina van Opzeeland 

* 27-8-1929 † 5-10-2020

Petrus Adrianus Maria van der Zwan 
* 05-05-1935  † 02-10-2020 

Martinus Everhardus Joannes van de Weijer 
* 18-08-1925 † 30-10-2020



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo 
Groenmarkt Haarlem
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KERST
Vieringen op de Kerstdagen:  
– onder voorbehoud –

Op kerstavond om 16.00 uur, meer gericht 

op kinderen, en om 19.30 uur. 

Op Eerste kerstdag om 10.30 uur. 

Voor de kerstvieringen: als het maximum 

aantal kerkgangers nog steeds 30 is, graag 

vooraf melden bij het secretariaat.

Vanaf 7 december is een 

Kerststallententoonstelling in de kerk. 

De kerk zal open zijn, zoals altijd, iedere 

werkdag tussen 14.00 en 16.00 uur, ook 

op Tweede Kerstdag.

ADVENT
Advent Vespers - Kerst Noveen 
met O-antifonen  
17-23 december 
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 van 19.30-19.50 uur is de Noveen 

van Kerstmis. Op deze avonden bidden wij samen en worden de 

O-antifonen voor en na het Magnificat, de lofzang van Maria uit het 

Lucas-evangelie, gezongen. 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. 

Iedereen is welkom. 
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Toekomst 
Groenmarktkerk
Het onderzoek naar een mogelijk 

ander gebruik van het kerkgebouw 

is nog altijd gaande. Dit betekent dat 

weer enig geduld gevraagd wordt en 

dat nog altijd onzeker is wat met het 

kerkgebouw zal gaan gebeuren. Maar 

het betekent ook dat we nu kunnen 

zeggen dat de vieringen in de kerk in 

elk geval tot de zomer van 2021 nog 

doorgang zullen kunnen vinden.

 

Het Parochiebestuur

‘Alternatieve Parochiedag’
Op 13 september vierden we, op bescheiden schaal, onze 

parochiedag. Meestal vieren we dat half juni, rond het feest van 

Antonius van Padua. Dit jaar kon dat niet en zelfs in september 

was het niet mogelijk een gezellige gezamenlijke lunch te 

organiseren. Daarom hebben we er alleen stil bij gestaan en 

een paar attenties uitgedeeld, zoals het boekje met Verhalen 

vanuit de Groenmarktkerk (verzameld vorig jaar). We hebben 

ook gebeden voor onze gemeenschap. Dat wij elkaar blijven 

liefhebben, dat we elkaar aanvaarden, dat we naar elkaar 

luisteren, dat we elkaar versterken. Dat onze gemeenschap open 

blijft voor anderen. Dat onze kerk een genezende plek mag zijn, 

waar mensen op adem kunnen komen. 

WEEK VAN GEBED
voor eenheid van christenen 
januari 2021 
In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden 

christenen samen voor eenheid. Deze gebedsbeweging van eenheid 

begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. Naar 

schatting doen zo'n 200.000 mensen jaarlijks mee met het initiatief.

Het thema van de Week van gebed voor eenheid 2021 is ‘Blijf in mijn 

liefde’; het is een oproep van Jezus zelf uit het evangelie van Johannes. 

De gebedsweek vindt plaats van 17 t/m 24 januari 2021. 

Ook in Haarlem komen de mensen samen om te bidden voor de 

eenheid van de christenen. Het begin van de bidweek is meestal een 

oecumenische viering in de Bavokathedraal. Omdat we -waarschijnlijk- 

dan nog steeds met beperkingen zitten vanwege corona, is besloten 

om op die dag toch de viering in de eigen kerken te houden, maar wel 

allemaal het aangereikte thema ‘Blijf in mijn liefde’ als uitgangspunt 

te nemen en gebruik te maken van het materiaal dat door de Raad 

van Kerken en Missie Nederland wordt aangeboden. Wellicht kunnen 

we ook een gemeenschappelijke tekst opstellen, die in alle vieringen 

wordt voorgelezen. Op die manier komt toch onze onderlinge 

oecumenische verbondenheid tot uiting.

Daarnaast bidden wij driemaal daags in de Groenmarktkerk. De eerste 

dag van de bidweek, zondag 17 januari, is om 19.30 uur het avondgebed 

in de Groenmarktkerk. Daarna wordt elke dag van maandag tot en met 

zaterdag gebeden voor de eenheid van de christenen om 7.30 uur, 

12.30 uur en 19.30 uur. Dus elke ochtend en avond om half acht; elke 

middag om half één. 
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OVERLEDEN

Elisabeth Johanna Pauw-Rigters   
* Paramaribo 14 april 1944      † Haarlem 2 oktober 2020

Lisa was een zeer betrokken vrouw, moeder en oma. 

We willen haar leven in herinnering roepen door nog een keer over 

haar te schrijven. Niemand die haar gekend heeft zal haar vergeten. 

Een vrouw uit duizenden. Stil en bescheiden als het moest, maar ook 

betrokken en actief in haar werk als onderwijzeres. Een vrouw die van 

het leven kon genieten als zij en haar vriendinnen onderweg waren, 

zelfs als zij naar haar geliefde Kevelaer ging was het voor haar een 

feest, omdat dan haar bidden groot kon worden.

Haar kinderen vertelden veel over haar. Maar ik kende haar slechts van 

de meer dan 15 jaren dat ze bij ons dinsdags en vrijdags om half een in 

de kerk zat en actief meevierde. Waar ze haar pijn en verdriet en haar 

vreugde vooral deelde met Jezus en Maria en soms met de mensen in 

de kerk. 

Het was mooi en ik werd er door geraakt; haar gelovig zijn en ook haar 

woorden van geloof en gebed. 

We mogen blij zijn haar in onze gemeenschap te hebben mogen 

ontvangen en samen met haar hebben gebeden.  

Ik hoop dat wij Lisa haar naam en haar herinnering levend houden.

Op haar rouwkaart stond dit gedicht:

Zwaar werden de laatste dagen

en vooral die ene nacht, 

hoe moeilijk is het gevecht 

bij ontbreken van kracht.

Wat in onze herinnering blijft 

is je lach, je genoot van het leven 

bedankt voor alles 

wat jij ons hebt gegeven.

Met opgeheven hoofd en positiviteit 

heb je die laatste maand gestreden, 

nooit jouw geloof opzij gezet 

en tot de laatste minuut God aanbeden

Toch heb je op het moment des oordeels

je bij dit lot neergelegd 

en zou je als dat kon de volgende

laatste woorden tegen ons hebben gezegd

Als ik niet meer leef, treur dan niet

het is mijn lichaam dat ik achterliet 

Mijn geest zal in de hemel in vrede door leven

met al het moois dat jullie mij 

in dit leven hebben gegeven

broeder Savio 

DOOPSEL
Op 1 november werd Christian Romeo 

gedoopt, in een viering in drie talen: Engels, 

Italiaans en Russisch. De Oekraïense  

familieleden hadden de doopvont prachtig 

versierd met verse bloemen.

AFSCHEID QUEN ALS VOORGANGER
Op zondag 25 oktober is Quendoline Blüm 
voorlopig voor de laatste keer voorganger 

geweest in onze kerk. Vanaf haar 15e jaar was 

zij actief in de werkgroep gezinsvieringen. Ze 

had jarenlang de leiding over het kinderuurtje 

op maandagavond en ging voor in de 

gezinsvieringen. Ze was ook degene die het 

Kerstspel regelde, enorm veel werk was dat, 

maar met een prachtig resultaat. Nadat de 

gezinsvieringen in onze kerk zijn gestopt, 

bleef Quendoline actief als een van de 

lekenvoorgangers. Regelmatig ging zij voor, in 

de laatste jaren meestal ondersteund door 

Gabriëlle en Charlotte Broertjes en Valerie 

Bussing.

Omdat het nu teveel is in combinatie met 

werk en gezin nam zij afscheid, al benadrukte 

ze dat ze graag te zijner tijd weer terug komt 

en we haar altijd kunnen vragen als we hulp 

nodig hebben. ‘De Groenmarktkerk zit in haar 

hart.’ In haar laatste viering op 25 oktober 

koos zij voor het thema ‘Dankbaarheid’. Dat 

past prima bij ons gevoel naar haar: heel erg 

bedankt, Quendoline, voor al jouw inzet en 

inspiratie.

PERSONALIA



Colofon
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JAARGANG 3 nr. 1 

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 5 maart 2021.
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 A.T. Warnaar     06-13997625     warnaar@dds.nl
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 
dhr. R.W.K. Steeg
 
Secretariaat BOAZ-parochies, Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen, tel: 023-5277462
mw. P. van der Voorn, coördinator, e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com .
Voor informatie en afspraken over dopen, eerste communie, vormsel, huwelijk, biecht, ziekenzalving, 
overlijden, ledenadministratie, adreswijzigingen, etc. 
Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
Voor alle actuele activiteiten: www.rkhaarlem.nl

Caritas
Steunaanvragen:
Caritas Bloemendaal Overveen is bereikbaar via bloemendaal.overveen@caritasboaz.nl
Caritas Aerdenhout Zandvoort is bereikbaar via aerdenhout.zandvoort@caritasboaz.nl
IPCI BOAZ NL39 ABNA 0543772934 t.n.v. IPCI Caritas BOAZ
IPCI Haarlem Stad NL07 RABO 0127458026 t.n.v. Caritas Haarlem Stad
Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk NL22 ABNA 0412522152 
IPCI H.H. Antonius Bavo Haarlem NL32 RABO 0120897563
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PAROCHIEGEMEENSCHAP  
BLOEMENDAAL

Kerk H. Drie-eenheid, Bispinckpark 1, 2061 SG, 
Bloemendaal, tel: 023-5256801
Open: dinsdag 10.00-12.00 uur

e-mail: rk.bloemendaal@tiscali.nl

Locatie-coördinatoren
mw. M.A.E.G Hin, tel: 023-5264608

e-mail: marjahin@kpnmail.nl
mw. B.F.A. van Holk, tel: 023-5373904

e-mail: trixvanholk@quicknet.nl

Contact voor uitvaarten
mw. M. Hin, tel: 06-33592492 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

Voor Caritas: diaconieschalkwijk@gmail.com

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
De aanbidding der herders, Abraham Daniëlsz. Hondius, 1663.


