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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.
-  Check altijd de website. Het tijdstip van de vieringen kan als gevolg van de corona-maatregelen nog wijzigen. 

Wanneer de avondklok nog geldt worden de avondvieringen vervroegd!
-  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 – livestream.

VAN PALMZONDAG TOT PASEN, HEMELVAART EN PINKSTEREN

28 MAART, PALMZONDAG

 Bloemendaal 10.00 uur pastoor B. Putter 
 Overveen 10.00 uur kapelaan T. Warnaar 
 Aerdenhout 10.00 uur pastor B. van Oploo
 Zandvoort 10.00 uur pastor D. Duijves
 Joseph 09.30 uur kanunnik A. Hendriks, familiezondag
  12.00 uur kanunnik A. Hendriks 
 Schalkwijk 10.00 uur diaken Gert Jan v.d. Wal 
 Bavo 10.00 uur mgr. J. Hendriks
  19.00 uur kapelaan T. Warnaar
 Groenmarkt 10.30 uur F. Visser

30 MAART

 Bavo 17.30-20.30 uur  
Avond van Barmhartigheid met biechtgelegenheid. Vrije inloop gedurende deze uren.

31 MAART

 Bavo 19.30 uur Chrismaviering 

1 APRIL, WITTE DONDERDAG

 Overveen 19.00 uur pastoor B. Putter
 Joseph 19.00 uur kanunnik A. Hendriks 
 Schalkwijk 19.00 uur kapelaan N. Beemster
 Bavo 19.30 uur mgr. J. Hendriks en kapelaan T. Warnaar
 Groenmarkt 19.00  uur pastor B. van Oploo 

2 APRIL, GOEDE VRIJDAG

 Overveen 15.00 uur kapelaan N. Beemster
 Zandvoort 10.00 uur pastoor B. Putter en T. Boddaert
 Joseph 15.00 uur kanunnik A. Hendriks, aansluitend biechtgelegenheid 
  19.00 uur kanunnik A. Hendriks, aansluitend biechtgelegenheid
 Schalkwijk 14.30 uur diaken G. J. v.d. Wal 
 Bavo 15.00 uur kapelaan T. Warnaar
  19.30 uur mgr. J. Hendriks
 Groenmarkt 15.00 uur diaken R. Mascini 
  19.00  uur broeder Savio 
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3 APRIL, PAASZATERDAG

 Overveen 20.00 uur kapelaan T. Warnaar
 Aerdenhout 20.00 uur diaken R. Mascini en pater  M. Tekkeyil SVD
 Zandvoort 20.00 uur pastoor B. Putter 
 Joseph 21.00 uur kanunnik A. Hendriks, biechtgelegenheid 16.00-18.00 uur 
 Schalkwijk 21.00 uur kapelaan N. Beemster en diaken G. J. v.d. Wal
 Bavo 21.00 uur mgr. J. Hendriks 
 Groenmarkt 19.00  uur pastor B. van Oploo 

4 APRIL, PASEN

 Bloemendaal 10.00 uur pastoor B. Putter 
 Overveen 10.00 uur kapelaan N. Beemster
 Aerdenhout 10.00 uur M. Gerlagh
 Zandvoort 10.00 uur kapelaan T. Warnaar
 Joseph 09.30 uur kanunnik A. Hendriks 
  12.00 uur kanunnik A. Hendriks 
 Schalkwijk 10.00 uur pastor D. Duijves
 Bavo 10.00 uur mgr. J. Hendriks
 Groenmarkt 10.30 uur diaken R. Mascini 

5 APRIL, TWEEDE PAASDAG

 Joseph 10.00 uur kanunnik A. Hendriks 
 Bavo 10.00 uur kapelaan T. Warnaar

13 MEI, HEMELVAARTSDAG

 Overveen 10.00 uur kapelaan N. Beemster
 Zandvoort 10.00 uur pastoor B. Putter
 Joseph 10.00 uur kanunnik A. Hendriks 
 Schalkwijk 10.00 uur diaken G. J. v.d. Wal
 Bavo 10.00 uur mgr. J. Hendriks
 Groenmarkt 10.30 uur broeder Savio

23 MEI, PINKSTEREN

 Bloemendaal 10.00 uur diaken G. J. v.d. Wal
 Aerdenhout 10.00 uur diaken R. Mascini
 Zandvoort 10.00 uur pastor D. Duijves
 Joseph 09.30 uur kapelaan T. Warnaar, familiezondag
  12.00 uur kanunnik A. Hendriks 
 Schalkwijk 10.00 uur pastoor B. Putter
 Bavo 10.00 uur mgr. J. Hendriks
  19.00 uur kapelaan T. Warnaar

24 MEI, TWEEDE PINKSTERDAG

 Joseph 10.00 uur kanunnik A. Hendriks 
 Bavo 10.00 uur kapelaan T. Warnaar

OPENSTELLING KERKEN  
ROND PASEN

Bloemendaal
Palmzondag  
Goede Vrijdag  
14.00-16.00 uur

op begraafplaats Adelbert 
is de kapel iedere dag 
geopend van  
11.00-16.00 uur

Zandvoort
Palmzondag  
Eerste Paasdag
Goede Vrijdag  
13.30-15.30 uur

Groenmarkt
iedere werkdag  
14.00-16.00 uur

Joseph
maandag en 
1e en 3e woensdag 
12.00-15.00 uur
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Op de voorpagina ziet u een afbeelding die bij u misschien niet meteen 
de associatie met Pasen oproept. Terwijl dat het feest is dat voor de 
deur staat als u dit parochieblad ontvangt. Het is een afbeelding van 
het Pinkstergebeuren, dat feest dat we vieren 50 dagen na Pasen. En 
dus 10 dagen na Hemelvaart, om het overzicht maar volledig te maken. 
Daarmee kijken we dus vooruit, tot ver ná Pasen. Iets wat velen van 
ons de afgelopen maanden waarschijnlijk ook gedaan hebben: vooruit 
kijken, in de hoop of verwachting dat het dan beter wordt. Hopen op die 
lente of zomer met minder corona, meer vaccinaties en meer vrijheden. 
Met soms nog teleurstellingen of verbazing over de wijze waarop wij 
door deze crisis worden geleid, maar zo langzamerhand lijkt het einde 
daarvan toch echt in zicht te komen. Met zo nu en dan toch nog een 
waarschuwend woord. We willen ons eindelijk minder zorgen maken, 
met name natuurlijk degenen die al moeite hebben met hun gezond-
heid. We hopen dat wij en onze dierbaren ervoor gespaard blijven, en 
hopen natuurlijk dat de maatregelen zo snel mogelijk beëindigd worden 
voor al die mensen en bedrijven die daaronder lijden. Dat laatste geldt 
natuurlijk ook voor onze parochies, waar we nog altijd met maximaal 
30 mensen mogen vieren, zonder samenzang en met inzet van maar 
een paar zangers. Een bijzonder moeilijke tijd ook voor onze koren.

Het is een bijzondere afbeelding, op de voorzijde. We zien hoe de 

Heilige Geest komt over de apostelen 'als vurige tongen', waarbij Maria, 

de moeder van Jezus, aanwezig is. Daarom wordt zij zo prominent 

in het midden afgebeeld. Het is een bijzondere afbeelding. Je zou 

blijdschap verwachten op de gezichten, of misschien een heel vrome 

en dankbare blik naar boven. Maar je ziet in de hele lichaamstaal van 

de apostelen verwarring, angst misschien ook wel. Ze hebben dan 

ook heel wat meegemaakt: Jezus die als koning in Jeruzalem werd 

binnengehaald, wat wij vieren op Palmzondag. Daarna dat bijzondere 

Laatste Avondmaal – Witte Donderdag – de nacht op de Olijfberg, 

zijn sterven aan het kruis – Goede Vrijdag – de verrijzenis, de veertig 

dagen samen met Jezus, dan die even onverwachte Hemelvaart 

waarna ze op 'de Helper' moeten wachten. Veel vragen zullen door 

hun hoofden gegaan zijn op dat moment. Maar we weten ook dat ze 

daarna – Petrus voorop – letterlijk naar buiten treden en het woord tot 

de verzamelde mensen richten die op het gedruis waren afgekomen. 

Begeesterd als ze zijn.

Ook wij zijn geroepen om naar buiten te treden. Anderen met ons 

geloof in aanraking te brengen. We mogen ons dit jaar verheugen 

in 40 kinderen die deelnemen aan de voorbereiding op de Eerste 

Communie. Geen gering aantal, met evenzoveel gezinnen die zich 

met ons op één of andere wijze verbonden voelen. Helaas moet 

onze Bavo als gevolg van corona gesloten blijven buiten de vieringen, 

maar velen hadden zich al aangemeld voor 'Kerst in de crypte', en 

voor enige verdiepende rondleidingen. Zoals in het vorige nummer 

al aangekondigd werkt Nanine van Smoorenburg in samenwerking 

met enige van onze vrijwilligers aan het programma waarmee we 

nu – als gevolg van corona – vanaf juli 

willen beginnen. Een programma onder 

de titel 'Geloof in Geluk' waarmee we de 

bezoekers van de kathedraal ook een 

inhoudelijk aanbod willen doen. Door een 

inspirerende expositie die gebruik maakt van 

de bijzondere ruimte die de kathedraal is, 

door opvallende sprekers en bemoedigende 

bijeenkomsten. U kunt er in dit parochieblad 

weer iets over lezen, we zullen er zondag 

18 april ook het nodige over vertellen na de 

viering in de kathedraal die natuurlijk ook 

via de livestream te volgen zal zijn, en in het 

volgende parochieblad zullen de concrete 

activiteiten worden aangekondigd.

Die Pinksterervaring van de apostelen wens 

ik ons allen toe. Die verwondering op zal 

roepen, die ons kan beangstigen maar die 

ons vooral zal uitdagen. Om die Geest in ons 

leven toe te laten, die ons wil begeesteren 

in ons leven. In onze omgang met elkaar, in 

onze Godsbeleving, in de liefde die we dan 

hopelijk zullen uitdragen. Zodat iedereen kan 

geloven in geluk.

Ik wens u mede namens diaken Gert Jan van 

der Wal, kapelaan Teun, kapelaan Nars en 

kanunnik Hendriks een Zalig Pasen!

pastoor Bart Putter

Lente



    5- Parochieblad -

Tilburg School of  
Catholic Theology 
Kort na de oorlog (1951) werd de Katholieke Raad voor het 

Jodendom (KRJ) opgericht als Katholieke Raad voor Israël (KRI). Dat 

betekent dat de Raad dit jaar 70 jaar bestaat.

Dankzij een unieke samenwerking met Museum Krona en Luce 

wordt hier op een bijzondere wijze bij stil gestaan.

Van 25 april t/m 26 september organiseert Museum Krona in 

Uden een bijzondere expositie 'Tussen werelden: Marc Chagall & 

hedendaagse kunstenaars'.

Chagall wordt in de tentoonstelling belicht als de verbinder. Als 

geen ander is hij er in geslaagd om vóór, tijdens en na de oorlog 

verbinding te leggen tussen jodendom en christendom. Dat maakt 

hem tot op de dag van vandaag voor velen tot uniek, beroemd en 

bemind kunstenaar. 

Hij kan gezien worden als de schilder van een veranderend 

tijdbeeld en een opkomende dialoog tussen joden en christenen.

The Passion
The Passion 2021 zal de elfde editie zijn 

van het Nederlands muzikaal-bijbels 

evenement, dat jaarlijks op Witte 

Donderdag wordt gehouden, telkens op 

een andere locatie. Dit jaar in Roermond, 

op een podium aan het Munsterplein.  

The Passion wordt uitgezonden op Witte 

Donderdag 1 april om 20.30 uur bij KRO-

NCRV op NPO 1.

De cast bestaat o.a. uit Trijntje Oosterhuis 

die de rol van Maria vervult, de rol van 

Jezus wordt gespeeld door Freek Bartels. 

Andere rollen zijn weggelegd voor 

o.a. Rob Dekay (Judas), Leo Alkemade 

(Petrus), Tygo Gernandt (Pilatus),  Anita 

Witzier is de verslaggever, Humberto Tan 

de verteller.

KATHEDRAALTV

Kijk ook eens op www.kathedraaltv.nl. Natuurlijk vindt u daar de vie-
ringen die vanuit de kathedraal worden uitgezonden, maar inmiddels 
ook een flink aanbod van films, Q&A’s (vragen en antwoorden over 
een actueel onderwerp), reportages, interessante gesprekken en eni-
ge muziek van ons kathedrale koor. Iedereen kan hier dus iets vinden!

Goede Week en Pasen 
Wilt u van huis uit deelnemen aan de dagelijkse vieringen in de 

kathedraal? Schakel dan KathedraalTV in op uw computer, Ipad, 

telefoon of via internet op uw TV. Neem digitaal deel aan de 

zondagse vieringen met de fraaie zang van het kathedrale koor. 

KathedraalTV zendt alle plechtigheden online uit. 

Vieringen in de Goede Week en Pasen vanuit de kathedraal:
(bij avondklok worden avondvieringen vervroegd)

• Palmzondag, 28 maart 10.00 uur

• Chrismamis/oliewijding, 31 maart 19.30 uur

• Witte Donderdag, 1 april 19.30 uur

• Goede Vrijdag (Kruisweg), 2 april 15.00 uur 

• Goede Vrijdag, 2 april 19.30 uur

• Paaswake, 3 april  21.00 uur

• Eerste Paasdag, 4 april 10.00 uur

• Tweede Paasdag, 5 april 10.00 uur

INHOUD

Caritas 8

Jeugd- en  Jongeren  10
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Nieuws uit parochie Overveen 18
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Geloof in Geluk
een nieuw programma voor de kathedraal

Geluk is een herkenbaar thema dat veel men-
sen aanspreekt en waar iedereen zijn of haar 
eigen betekenis aan geeft. De zoektocht naar 
geluk en het bevorderen van levensgeluk zijn 
actuele onderwerpen. En zeker in tijden van 
corona relevant voor de hele maatschappij. 
Gelovigen vinden ondanks crisis en hectiek 
geluk in hun geloof. Door te geloven kun je 
richting geven aan je leven en is de zoektocht 
naar het ware geluk makkelijker. 

Afgelopen maanden is achter de schermen 

hard gewerkt aan een opzet voor een jaar-

programma voor de Sint Bavo Kathedraal. 

Daarbij is gekozen voor het thema Geluk, 

met als titel ‘Geloof in Geluk’. Het betreft 

publieksactiviteiten en een doorlopende 

thematentoonstelling die gedragen worden 

door parochie, stichting en bisdom. 

Het doel van het jaarprogramma Geloof in 

Geluk is om nieuw publiek aan te spreken 

en die bezoekers te laten zien welke rol het 

geloof kan spelen in het vinden van geluk. 

Bezoekers die de kerk niet kennen of uit het 

oog zijn verloren en (weer) nieuwsgierig zijn 

zullen aangesproken worden om hun weg 

(opnieuw) te vinden naar de waarden van het 

katholieke geloof en de parochie. 

Het aangaan van dialoog staat centraal in het 

jaarthema Geloof in Geluk. De uitwisseling 

van inspiratie, verhalen en ervaringen is een 

belangrijke pijler. Een geluksmoment van een 

ander kan een bezoeker raken en misschien 

wel prikkelen om zijn of haar relatie met het 

geloof te gaan onderzoeken. Daarom aan u 

de vraag: heeft u een inspirerend groot, klein, 

uitgesproken of subtiel geluksmoment dat 

(mede) is ontstaan door het geloof? Deel dit 

verhaal ter inspiratie via: nvansmoorenburg@

bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Wij zijn 

enorm benieuwd! 

Op zondag 18 april a.s. zullen we hier tijdens 

en na de zondagse viering bij stil staan in de 

kathedraal en in het volgende Parochieblad 

zullen de eerste activiteiten van het jaarpro-

gramma Geloof in Geluk worden gedeeld. 

Nanine van Smoorenburg, 

programmamanager Sint Bavo Kathedraal
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Palmpasen De zondag voorafgaand aan Pasen. Op deze zondag wordt 

de intocht herdacht van Jezus in Jeruzalem. Hij zat daarbij niet op een 

paard (het symbool van de overheersende Romeinen), maar op een 

ezel, een symbool van nederigheid. Omdat Jezus door de menigte 

werd toegejuicht met palmtakken heet die dag Palmzondag. Op die 

dag worden ook palmtakjes ingewijd (in weerwil van de naam zijn 

het meestal buxustakjes), die door mensen mee naar huis worden 

genomen om het huis te beschermen tegen bv blikseminslag en brand. 

Het palmtakje wordt achter een kruisbeeld gestoken. 

Goede Week De week voorafgaand aan Pasen, waarin herdacht wordt 

dat Jezus zijn lijden en kruisdood moest ondergaan. De Goede Week is 

het hoogtepunt van de Vastentijd en een week van inkeer en bezinning. 

Witte Donderdag De donderdag voorafgaand aan Pasen, waarbij 

herdacht wordt dat Jezus het laatste Avondmaal vierde met zijn 

apostelen/ leerlingen en daarbij de eucharistie instelde. De naam Witte 

Donderdag verwijst naar de kleur van de liturgie (de priester draagt 

een wit kazuifel) en naar de witte doeken waarmee op deze dag de 

kruisbeelden in de kerk in het verleden waren afgedekt. 

Goede Vrijdag De vrijdag voorafgaand aan Pasen, waarin herdacht 

wordt dat Jezus zijn lijden op zich nam en aan het kruis stierf. In de 

katholieke kerk wordt op deze dag geen eucharistie gevierd, maar wel 

de zgn. Kruisweg, een herdenkingsdienst langs de veertien staties van 

het lijden en de dood van Jezus. 

Stille Zaterdag De zaterdag voorafgaand aan Pasen en de laatste 

vastendag (tot 12.00 uur ’s middags). Deze dag heet Stille zaterdag, 

omdat de kerkklokken niet geluid worden. Volgens de volksoverlevering 

waren de kerkklokken dan op weg naar Rome om de paaseieren te 

halen.

Pasen De dag dat christenen de verrijzenis van Jezus Christus vieren. 

Dat Jezus op de derde dag na zijn lijden en sterven aan het kruis uit de 

dood is opgestaan, is het belangrijkste feit in het christelijke geloven 

en dus de hoogste feestdag in de katholieke kerk. Pasen wordt gevierd 

op de eerste zondag ná de eerste volle maan in de lente. De eerst 

mogelijke dag van Pasen is 22 maart, de laatst mogelijke 25 april. De 

datum fluctueert dus en ligt niet, zoals bv bij Kerstmis, vast. Omdat de 

datum van Pasen steeds verandert, veranderen ook de data van aan 

Pasen gerelateerde dagen, zoals Aswoensdag (46 dagen vóór Pasen), 

Hemelvaart (op de 40ste dag na Pasen) en Pinksteren (op de 50ste dag 

na Pasen). 

Paasei Het paasei dankt zijn populariteit 

mede aan het Vasten. Paus Gregorius de 

Grote verbood omstreeks 600 niet alleen 

om tijdens de Vastentijd vlees, maar ook 

om eieren te eten. Eieren, die in gekookte 

vorm langer te bewaren zijn, werden zo een 

begeerlijke lekkernij, die op paaszondag 

weer genuttigd mochten worden. Daarnaast 

was het ei al een vruchtbaarheidssymbool 

vanuit de heidense en Joodse traditie en 

werd het mede daardoor het symbool van de 

Verrijzenis van Jezus. 

Paashaas Naast het paasei is ook 

de paashaas een symbool van 

vruchtbaarheid, dat stoelt op de Saksische 

vruchtbaarheidsgodin Easter of Eostre (denk 

aan de namen voor Pasen in Engeland 

Easter en in Duitsland Ostern). In christelijke 

tijden werd de haas ook een symbool van 

onschuld (het gezegde: ‘mijn naam is haas’), 

waarmee een verband werd gelegd met de 

gekruisigde, maar onschuldige Jezus en met 

zijn verrijzenis. Sinds de 16de eeuw heeft het 

gebruik van de Oschter Haws, de paashaas, 

die een mand met eieren cadeau deed als 

je braaf was geweest, zich over Duitsland en 

West-Europa verbreid.  

Beloken Pasen De eerste zondag ná Pasen. 

‘Beloken’ betekent zoiets als ‘gesloten’, denk 

bv aan ‘luik’. De term refereert aan het feit, dat 

de volgelingen van Jezus, de apostelen, zich 

na diens dood en verrijzenis afgezonderd 

hadden, bang voor de dingen die konden 

gebeuren. Pas met Pinksteren doorbraken 

zij die angst en begon, nadat de H. Geest 

over hen was gekomen, hun prediking van de 

Goede Boodschap, het evangelie.
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Caritas

De campagne van de Vastenactie staat dit jaar wederom in het teken 

van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden, 

hetzelfde thema als vorig jaar. Een gedegen opleiding stelt mensen 

beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een 

eigen bedrijf op te zetten. In Nederland vinden we het vanzelfsprekend 

dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een 

goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je 

eigen geld te verdienen. Met hulp van de Vastenactie volgden al meer 

dan vierduizend mensen de afgelopen jaren een beroepsopleiding 

en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet 

onderwijs. Met de Vastenactie-campagne willen we nog veel meer 

mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen 

benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te 

spelen in hun gemeenschap. De Vastenactie steunt projecten die 

beroepsonderwijs aanbieden, o.a. in Bangladesh, Zambia en Sierra 

Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, 

die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar 

ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen 

VASTENACTIE,  
‘WERKEN AAN JE TOEKOMST’ 
17 februari-4 april

onderneming. Met deze projecten worden 

mensen in staat gesteld te werken aan 

een betere toekomst. Sommige mensen in 

Zambia verdienden bv hooguit € 100,- per 

jaar, ofwel € 8,50 per maand. Na een 

opleiding en begeleiding verdienen ze 

nu tussen € 20,- en € 50,- per maand. 

Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen. 

Geef een bijdrage in een van de collectes, 

of in daarvoor bestemde bussen in onze 

kerken of maak een bedrag over naar 

rekeningnr. NL21 INGB 0000 005850 t.n.v. 

Vastenactie, Den Haag. 

Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel 

mogelijk kinderen naar school gaan en door 

kunnen leren!
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Elke dag opnieuw gaan honderden 

Nederlandse missionarissen en missionair 

werkers wereldwijd de strijd aan tegen 

onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij 

rekenen op financiële steun van de Week 

Nederlandse Missionaris (WNM), zodat zij 

zich kunnen blijven inzetten voor de meest 

kwetsbaren. Gesterkt door deze uiting van 

solidariteit zetten zij zich met overgave in 

voor anderen. De steun van donateurs is 

daarbij onmisbaar. In een jaarlijkse campagne 

rond Pinksteren wordt het missiewerk 

speciaal onder de aandacht gebracht.

Zij leven samen met hen en strijden tegen 

onrecht, armoede en uitsluiting. Bij hun werk 

hebben zij ook uw steun nodig!

Geef tijdens de collecte met Pinksteren of 

maak een bijdrage over op  

rekeningnr. NL30 RABO 0171211111 

t.n.v. Week Nederlandse Missionaris.

Traditioneel wordt in november, rond de Werelddag voor de armen, 

in de r.k. kerken gecollecteerd voor de Caritas, die zorg biedt aan 

alle naasten. De opbrengst wordt jaarlijks geschonken aan een Goed 

Doel, dat van belang is voor het gehele parochiegebied: Haarlem, 

Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort (BOAZ). In deze 

complexe coronatijd is gekozen voor een extra kerstbijdrage aan 

de Voedselbank Haarlem. Dat velen de Voedselbank een warm hart 

toedragen is duidelijk, want het prachtige bedrag van € 7.194,50 

kon voor de kerst aan hen overgemaakt worden! Dit is inclusief een 

mooie bijdrage van de Parochiële Caritas Instellingen (PCI) uit eigen 

beschikbare middelen. Giften die later zijn binnengekomen worden 

vanzelfsprekend nog nagestort. De Voedselbank Haarlem was blij 

verrast met deze gift en aandacht voor hun clientèle. 

Pinksteractie Week Nederlandse Missionaris, 
15-23 mei

TERUGBLIK 
R.K. parochies Haarlem & 
BOAZ schenken een prachtige 
kerstgift aan Voedselbank 
Haarlem



Na de nodige overwegingen en voorzorgs-

maatregelen te hebben getroffen is de voor-

bereiding op de Eerste Heilige Communie 

dan toch eindelijk begonnen. Aanvankelijk 

was de start in januari gepland, maar dat 

kon toen, vanwege corona en de lockdown 

van de scholen, niet doorgaan. Ook een 

opnieuw geplande start in februari moest, 

teleurstellend, worden afgeblazen. De veertig 

kinderen, al in de maanden oktober tot 

december door kapelaan Nars allemaal thuis 

bezocht, werden opgesplitst in twee groepen. 

Eén groep op woensdagmiddag en één groep 

op de vrijdagmiddag. Uit voorzorg werden ze 

aan vijf grote tafels geplaatst, op anderhalve 

meter van elkaar. Het mocht evenwel de 

vreugde van de kinderen, die er ook naar 

hadden uitgekeken, niet drukken. Na de 

limonade en het koekje werd in de eerste les 

het scheppingsverhaal behandeld en leerden 

de kinderen dat God met een mateloze liefde 

van hen houdt. Deze grote liefde van God 

voor hen (en voor ons) werd voor de kinderen 

ook tot uitdrukking gebracht met een lied en 

een alleraardigst knutselwerkje. De kinderen 

knutselden een handje en mochten daarin 

een pareltje leggen. Daarna werd het lied 

geleerd: ‘Weet je dat de Vader je kent …, weet 

je dat je van waarde bent ... weet je dat je een 

parel bent …, een parel in Gods hand… , een 

parel in Gods hand…’. Het was al met al een 

fijne les en de kinderen gingen zingend weer 

naar huis. 

Eindelijk  … de voorbereiding op de 
Eerste Heilige Communie
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Jeugd- en 
Jongeren 

LEZENSWAARDIG

Blauwe Planeet 
De wereldberoemde natuurserie van Sir David Attenborough als kinderboek!

Auteur: Leisa Steward-Sharpe

Uitgever: Lemniscaat BV

Prijs: € 16,99

Samenvatting: In zee leven meer verschillende soorten planten en dieren dan waar ook op 

aarde. Toch hebben we betere landkaarten van Mars dan van de Oceaanbodem. Er valt nog 

zoveel te ontdekken Ga mee op reis en ontmoet wezens die je wildste fantasieën te boven 

gaan, zwem achter otters aan door de kelpwouden en doorkruis de oneindige oceaan met 

de bultrugwalvissen. Ontdek onze Blauwe Planeet aan de hand van alle wonderbaarlijke, 

ontroerende en humoristische verhalen van de BBC-televisieserie en raak betoverd. 
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Met het jeugd-, jongeren- en gezinswerk proberen we met veel plezier en inzet zoveel mogelijk 
jonge mensen te bereiken en hen kennis te laten maken met het geloof. In deze tijd vol van ver-
nieuwingen en veranderingen blijven we dit natuurlijk (online) doen. Naast alle kinderen die we 
bereiken via onze kerken en activiteiten willen we ook graag kinderen en gezinnen ontmoeten die 
wij nog niet kennen. We willen ook hen ontmoeten en kennis laten maken met het geloof en met 
de parochies.

Want zoals Jezus zei: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder het goede nieuws bekend.'

Dit betekent voor ons: ga er op uit en nodig iedereen uit! Maar hoe nodig je nu iemand uit? Voor 

de volwassenen hebben we bijvoorbeeld de Alpha-cursus, maar voor kinderen hadden we tot 

voor kort naast de leuke activiteiten geen instapprogramma.

Maar nu wel! Met de Verhalentour wordt door middel van een verhaal op een mooie en 

makkelijke manier een boodschap van ons geloof overgedragen. De verhalentour is ontwikkeld 

door jongeren van The Missionary School. Het is een leuk, actief en creatief programma. We 

willen de Verhalentour beginnen op kinderdagen in de parochie en daarna op scholen in 

Haarlem en omgeving. Kinderen en hun ouders krijgen zo de kans iets over Jezus en God te 

horen, want een wereld met Jezus en God is toch een stukje mooier.

Bent u ook benieuwd naar de Verhalentour? Help dan mee! Dit kan heel simpel door:

1. Voor de Verhalentour (en alle jeugd-/gezinsactiviteiten) te bidden

2. Kennissen en uzelf op te geven voor de Verhalentour-informatie-avond op 14 april 

bij Rowy via: rvandijk@rkhaarlem.nl

3. U aan te melden als geïnteresseerde vrijwilliger om bij de Verhalentour te helpen bij Rowy 

via: rvandijk@rkhaarlem.nl (alle leeftijden zijn welkom als vrijwilliger)

4. Een gift aan de parochies

Wij hopen natuurlijk op uw steun via gebed en bekendmaking van het project. De 

informatieavond op 14 april zal, afhankelijk van de dan geldende maatregelen, fysiek of online 

zijn. Wilt u weten welke activiteiten naast de verhalentour momenteel (online) doorgaan? Kijk 

dan eens op: www.rkhaarlem.nl/u-zoekt/activiteiten/. 

We ontmoeten u graag bij één van de activiteiten of in de H. Mis.

Geloof dichter bij huis                   



Nieuws uit parochie 

Bloemendaal
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De opening van de nieuwe keuken in onze 

kerk was een feestelijk moment, op 2 februari 

2020, de zondag van Maria Lichtmis. Met een 

Maria Vertelvoorstelling en inzegening van de 

Maria Keuken door pastoor Bart Putter.

Naast de twee-wekelijkse zondagsviering 

opende zich een nieuw perspectief. Plannen 

om op kerkelijk bijzondere dagen de herberg 

open te zetten, samen rond de tafel te 

kunnen zijn, met een lezing, een bijzonder 

verhaal, om te luisteren naar muziek, om te 

luisteren naar elkaar. En dat alles gelardeerd 

met kleine gerechtjes of een stevige soep 

uit onze nieuwe keuken. Wat een prachtig 

toekomstbeeld!

Helaas, het jaar 2020 werd het jaar van 

Covid-19… In maart werd de intelligente 

lockdown afgekondigd en kwam het sociale, 

culturele en het kerkelijk leven, zoals we dat 

gewend waren, nagenoeg tot stilstand. 

Ons project met de nieuwe keuken kwam met 

de corona-schok volledig tot stilstand. De 

kleurrijke kookboeken met Bijbelse recepten, 

de nieuwe pannen, alles bleef in de kast en 

op de plank.

Langzaamaan kwamen de vieringen weer 

terug, zij het met een beperkt aantal mensen. 

Maar geen koffie na afloop, geen 

ontmoetingen.

Tot op heden hebben we met de pandemie 

te maken.

En toch……….

Er gloort hoop, een stip op de horizon!

Door vaccins die in rap tempo ontwikkeld zijn 

om ons meer te kunnen beschermen tegen 

het virus.

Hebben wij genoeg veerkracht om het vol te 

houden?

Kunnen wij met de situatie meebewegen als 

een rietstengel, zonder te breken? 

Wij blijven in de startblokken staan en hou-

den onze lamp brandend om – zodra het 

moment dáár is – ons project rond de ‘Tafel 

van Hoop’ te kunnen realiseren. 

Zoals in het lied van Ramses Shaffy klinkt:  

‘WIJ ZULLEN DOORGAAN!’

‘We zullen doorgaan

Met de stootkracht van de milde kracht

Om door te gaan

In een sprakeloze nacht

We zullen doorgaan

We zullen doorgaan

We zullen doorgaan

Tot we samen zijn.’

door Frieda van 

den Berg-Kolster

Terugblikken en vooruitzien 
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De inwoners van Legénd  danken ons! 

In het vorige Parochieblad hebben wij een dringende oproep gedaan 

om Legénd te steunen in deze, ook voor de inwoners van het dorpje, 

moeilijke tijden van afzien, geen werk en weinig sociale contacten, etc. 

We zijn gelukkig, dat parochianen hieraan gehoor hebben gegeven 

en we € 350,-- hebben mogen ontvangen. De stookkosten van de 

Winterkapel en een gift voor de allerarmsten van Legénd is met grote 

dank ontvangen in december jl. en ze wilden graag iets terugdoen.  Het 

is een Hongaarse traditie om elkaar met Kerst een speciale lekkernij te 

schenken. Prachtig verpakt.  Met Kerst stonden de zakjes met lekkers 

klaar in onze parochie om na de dienst te worden uitgedeeld. Maar 

ja, corona stak daar een stokje voor en onze kerk bleef gesloten om 

verdere uitbraak te voorkomen. Nu lopen we richting Pasen en de 

Contactgroep Legénd dacht: een mooie gelegenheid om het nogmaals 

te proberen op eerste Paasdag.

Kedves baratok (lieve vrienden),

Denk aan Legénd  onder het genot van een Hollands kopje koffie met 

een Hongaarse lekkernij.

ZALIG PASEN!

Namens de Contactgroep Legénd, 

Marion Takacs-van den Aardweg

Bankrekening: NL70 ABNA 0623425769 t.n.v. mw. M.Takacs-van den 

Aardweg, Bennebroek o.v.v. Legénd óf in de Legénd collectebus in de 

ontmoetingsruimte van de kerk.

Contactgroep Legénd, Hongarije 

Aanmelden voor de vieringen in Bloemendaal 
U kunt zich voor de viering op Palmpasen aanmelden 

op donderdag, vrijdag en zaterdag vóórafgaand aan 

deze viering, tussen 16.00-20.00 uur, bij mw. Trix van 

Holk  telnr: 023-5373904 (dus niet op dinsdag en 

woensdag zoals abusievelijk in het INFObulletin staat 

vermeld!).

Indien u verhinderd bent dient u zich telefonisch af te 

melden.

Na de viering op Palmzondag kunt u een palmtakje 

meenemen. 

Als u niet bij de viering aanwezig kunt zijn bieden wij de 

gelegenheid om op Palmzondag een palmtakje in de kerk 

op te halen tussen 14.00-16.00 uur. 

N.B. Wij maken u erop attent dat de kapel op 

Begraafplaats Adelbert iedere dag geopend is van 11.00-

16.00 uur. Ook daar staat een mand met palmtakjes. 

Op Goede Vrijdag is, gezien de huidige omstandigheden, 

in onze kerk geen viering. 

De kerk is op Goede Vrijdag wel geopend, tussen 14.00-

16.00 uur, voor stil gebed, passende muziek, het leggen 

van een bloem bij het kruis en het branden van een 

kaarsje. 

U bent van harte welkom. U hoeft zich hiervoor niet aan 

te melden.

U kunt zich voor de viering op Eerste Paasdag aanmelden 

op donderdag, vrijdag en zaterdag vóórafgaand aan 

deze viering, tussen 16.00-20.00 uur, bij mw. Trix van 

Holk  telnr: 023-5373904.

Indien u verhinderd bent dient u zich telefonisch af te 

melden.

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, telnr. 06-22522860.
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door Tonneke Gieske-Post en  

Frieda van den Berg-Kolster

Bij het voorgaan in uitvaarten van parochianen kwam 

Tonneke o.a. in contact met Joanne van Kallen, in haar 

functie van uitvaartbegeleidster. 

Joanne werkt al vele jaren in de uitvaartzorg en in corona-

tijd is er veel veranderd. 

Vooral deze tijd roept bij ons vragen op over wat de dood 

nu in het leven betekent met corona erbij in de uitvaart-

zorg en hoe zij daar mee omgaat in haar werk.

We hebben Joanne uitgenodigd voor een gesprek en zij 

was bereid op onze vragen in te gaan. 

Hoe ben jij ertoe gekomen om uitvaartleider te worden?  

Uitvaartbegeleider is niet een eerste keuze als je vraagt 

wat wil je later worden!

Joanne: Bij mij lag dat anders. Ik wist op 12-jarige 

leeftijd al dat ik uitvaartleider wilde worden. 

Ik had namelijk een film gezien waarin 

een vrouw op sterven lag. Ze zei tegen 

haar zoon, die uit het buitenland 

moest komen om afscheid van haar te 

nemen: ‘Jongen, ik heb op je gewacht.’ 

Ik vond dat zo indrukwekkend. Ik 

realiseerde mij dat je de dood kan 

uitstellen. Vervolgens blies zij haar 

laatste adem uit. Niet lang daarna liet mijn 

moeder mij een vacature lezen. Er werd een 

uitvaartleider gezocht. Vanaf dat moment wist 

ik wat mijn roeping was.  

Je bent het afgelopen jaar geconfronteerd met afscheid 

moeten nemen als nog maar weinig mag. Hoe geef je 

vorm aan zo’n ander afscheid, met alle beperkingen in 

coronatijd?

Joanne: In principe zijn de uitvaarten qua inhoud op zich 

niet zo veranderd. Muziek en sprekers blijven toch van 

grote invloed bij vele uitvaarten. Maar de ambiance is 

anders wanneer een beperkt aantal mensen in een grote 

aula zit. Ook verdwijnt de mimiek van mensen achter 

de mondkapjes. En spontaan iemand een hand of een 

knuffel geven kan helaas ook niet altijd meer. Toch zie ik 

dat nog wel geregeld gebeuren. In de koffiekamers dienen 

de gasten te blijven zitten, om onnodige beweging te 

voorkomen. Ik laat dan de directe familie van tafel naar 

tafel gaan, om hun gasten te begroeten. Er is dan welis-

waar beweging, maar in mindere mate dan dat iedereen 

gaat lopen. Mijn intentie om voor mensen klaar te staan is 

hetzelfde gebleven. Ik doe er nog steeds alles aan om te 

zorgen dat families en hun gasten het aan niks ontbreekt. 

Daarbij dien ik rekening te houden met de maatregelen. 

Maar dat is echt niet altijd mogelijk. Mensen die slecht ter 

been zijn hebben bijvoorbeeld soms echt een ondersteu-

ning nodig.    

Je vertelde dat je vanwege besmettingen soms 

telefonisch een uitvaart moest bespreken. Kun je iets 

vertellen over hoe je dit ervaren hebt en wat dat voor de 

families en voor jou betekent?

Joanne: Ik had weleens eerder een telefonische bespre-

king gedaan, omdat familie ver weg woonde. Maar nu 

moest het noodgedwongen en dat was toch wel wennen 

in het begin. Ook voor families was het lastig om niet even 

een gezicht te zien. Non-verbale communicatie 

versterkt juist een gesprek. Ik geef daarom 

sterk de voorkeur aan echte ontmoetingen. 

Toch werd ik verrast. Ik merkte dat wan-

neer alle zintuigen wegvallen en je alleen 

nog maar kunt horen, de informatie 

bij families ook duidelijk binnenkwam, 

misschien wel duidelijker. En wat ik 

regelmatig hoorde was: ‘Het is net alsof 

je hier bij ons aan tafel zit.’ Dan was ik blij 

dat ik de mensen toch wat persoonlijks kon 

geven.

Merk je verschil in intensiteit en beleving met een 

beperkt aantal gasten?

Joanne: Ja, ik merk zeker verschil. Het is voor families ver-

schrikkelijk moeilijk om keuzes te maken wie ze wel en niet 

kunnen uitnodigen op de uitvaart. Dat levert vooraf al de 

nodige stress op. Zeker voor families waarbij hun dierbare 

een grote familie en/of vriendengroep had. 

Maar als de uitvaart eenmaal bezig is maakt het aantal 

personen eigenlijk niet meer uit. Dan klinkt er muziek en 

horen we herinneringen, die met of zonder corona ook 

verteld zouden worden. 

Het aantal gasten bij een uitvaart is beperkt. Wanneer 

het aantal gasten teveel is, hoe ga je daarmee om? Kun 

je een alternatief bieden?

Joanne: Bij de bespreking van de uitvaart geef ik aan de 

familie aan dat zij echt rekening moeten houden met het 

Interview met Joanne van Kallen  
over uitvaartzorg in coronatijd 



    15- Parochieblad -

Interview met Joanne van Kallen  
over uitvaartzorg in coronatijd 

maximaal aantal toegestane personen dat mag komen. Ik 

vertel ze dat het niet prettig is als mensen de moeite ne-

men om naar een uitvaart te gaan en ze bij de deur moe-

ten worden geweigerd, omdat het maximum is bereikt. 

Families realiseren zich dat zij de komst van de gasten niet 

op z’n beloop kunnen laten. 

Er zijn ook mogelijkheden om meerdere rouwbezoeken 

af te spreken in uitvaartcentra. Sommige mensen kozen 

er juist voor om thuis op te baren. Indrukwekkend vond 

ik ook de erehagen die vaak bij woonhuizen of sportver-

enigingen werden georganiseerd. En gelukkig is op veel 

locaties de mogelijkheid om via een livestream de plech-

tigheid thuis te volgen voor mensen die niet aanwezig 

kunnen zijn. Zo kunnen mensen zich toch nog een beetje 

betrokken voelen. 

 

In het geval dat een familie sommige mensen niet 

kan uitnodigen vanwege het maximum, heeft 

dit dan impact op nabestaanden met 

betrekking tot de verwerking, het kunnen 

delen van de ervaring op het moment 

van afscheid en daarna?

Joanne: Het is verschillend hoe families 

ermee omgaan. De ene familie zegt: ‘Hij 

had het zo verdiend dat er veel mensen 

op zijn uitvaart waren, maar nu kan het 

niet.’ Deze families hebben het er dan 

ook heel moeilijk mee en dat maakt de 

rouwverwerking zwaarder. Ze hebben voor 

hun gevoel hun dierbare niet kunnen geven wat 

ze graag hadden gewild. Andere families ervaren dat 

afscheid nemen in een klein gezelschap voor hen veel 

intiemer en intenser is. Zij kunnen zich dan op hun gezin 

concentreren, zonder rekening te moeten houden met 

belangstellenden die ook aandacht vragen. 

Je vertelde dat je zelf ook corona hebt gehad. Hoe heb 

je dit ervaren? Kun je zeggen dat dit je heeft veranderd 

in de manier waarop je werkt in de uitvaartzorg?  

Joanne: Ik werd ziek tijdens de eerste golf. De eerste 

dag vond ik het heel eng. Op dat moment was er ook 

niet zoveel bekend. Ik had gelukkig een lichte vorm en 

ben er goed uitgekomen. Maar ik zag wel hoe moeilijk 

het was voor nabestaanden die geen afscheid konden 

nemen, omdat ze zelf corona hadden opgelopen. Of dat 

je je partner alleen naar het ziekenhuis moet laten gaan, 

omdat je zelf corona hebt. Er zijn zoveel verschrikkelijke 

verhalen die mensen beperken, doordat ze in quarantaine 

moesten.  

Naast de uitvaartzorg heb je je toegewijd aan jouw 

tweede passie, het tekenen van My Happy Birds. Kun 

je het verband aangeven tussen tekenen en menselijke 

thema’s als lijden, afscheid, eenzaamheid?

Joanne: My Happy Birds zijn twee vogels die meemaken 

wat ik beleef of waar ik van droom. Dat zijn zowel gezellige 

momenten als ook serieuze thema’s die mij bezighouden. 

Deze heb ik gebundeld in een verjaardagskalender. De 

maand augustus staat bijvoorbeeld voor My Happy 

Survival. Ik wilde hiermee de overleden zanger Bill Withers 

eren, omdat ik zijn liedje ‘Lean on me’ zo mooi vind. De 

ene Happy Bird steekt een helpende hand uit naar de 

ander, zodat ze samen veilig naar de overkant kunnen 

komen. En de maand december staat in mijn verjaar-

dagskalender voor dankbaarheid voor wat er is 

geweest. Maar het staat ook voor liefdevol 

loslaten en hoop voor de toekomst. In 

elke tekening is een groen takje en cupi-

do-hartje aanwezig, wat symbool staat 

voor bloeiende liefde die altijd aan-

wezig is, waar je ook mee bezig bent. 

Dus zowel in gelukkige tijden alsook bij 

verdriet. 

Heb je ervaren dat je met tekeningen 

ook aandacht en troost kunt bieden aan 

nabestaanden? 

Joanne: Er zijn nabestaanden die mijn tekeningen 

volgen op social media. Ze vinden het fijn om toch nog 

een beetje met mij in contact te zijn en ze genieten van 

de tekeningen. Ook heb ik een keer voor ouders die hun 

kindje verloren hadden een kaart getekend met mijn vo-

gels, wat hun troost bracht. Ik was zo onder de indruk van 

hun kracht en liefde. En er heeft zelfs een keer een Happy 

Bird bij de ondertekening op een rouwkaart gestaan om 

aan te geven dat Jack de papegaai was.

Joanne, dankjewel voor de tijd die je hebt genomen, het 

was fijn om in alle openheid met elkaar in gesprek te 

kunnen gaan. Dank voor je verhaal. Wij wensen je veel 

inspiratie bij jouw werk in de uitvaartzorg en bij het teke-

nen van Happy Birds!  
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In wat voor land leven wij??
door Marja Hin-van der Kolk  

U zult zich meteen afvragen: wat bedoelt ze in 
hemelsnaam? 

Ik bedoel dat alles anders is. En zo lang al. Ik ga het 

niet over de politiek hebben, nee, over corona waar we 

allemaal last van hebben. Wel of niet scholen open. Eén 

persoon bij je op bezoek, niet meer uit eten, geen verjaar-

dagen met familie en vrienden vieren. Niet naar Artis in de 

voorjaarsvakantie. Geen sport. Overal monddoekjes op. Ik 

heb er nu in al mijn jassen en tassen één. In je huis opge-

sloten zitten. Anderen doen je boodschappen. Nooit meer 

knuffelen. Een handkusje op 1.50 m afstand. Het klinkt 

misschien gek, maar bij mij begint het te wennen. Ik kijk 

bij iedereen naar zijn haar. Soms moet ik inwendig lachen. 

Sommige haren moeten inderdaad in model gehouden 

worden door een knipbeurt.  

Ja en dan al die zorgen in het bedrijfsleven. Dagelijks 

worden we door radio en televisie op de hoogte gehou-

den hoe zwaar dat voor de mensen is en dan de jeugd 

niet te vergeten. Lessen online, thuis werken online. 

Vergaderingen per Zoom. Daar had ik daarvoor nog nooit 

van gehoord. Studenten die in een klein kamertje bijna 

tegen de wanden vliegen. En ga zo maar door.

En dan ineens is er de sneeuw. Een heuse sneeuwstorm 

bijna op de minuut af te volgen. Eerst in het zuiden en 

dan kruipt hij omhoog. En veel sneeuw. Opgewaaide 

sneeuw. Sommige hekken konden niet meer open. 

Sneeuwschuivers kwamen tevoorschijn en zout, heel veel 

zout. Dag en nacht.

Je kon ze op de televisie zien schuiven. Soms vijf op een rij. 

En geen coronanieuws. Je zag kinderen op straat sneeuw-

ballen gooien, sneeuwpoppen maken. Sleeën werden van 

zolder gehaald. Kortom genieten. Durfde je de straat niet 

op vanwege de gladheid kon je uit de ramen kijken. Een 

mooi verstild landschap. 

Daarna de vorst. Flinke 
vorst. Elfstedentocht?? 
Elfstedenkoorts?? Op radio en 

televisie viel het wederom stil 

over corona. Heerlijk. Eindelijk.  

En toen kwam dat zonnige 

schaatsweekend. Bijna heel 

Nederland genoot van het 

schaatsen. Je zag ze schaatsen 

op het Spaarne, de Delft, een klein stukje op de Mooie 

Nel en op nog heel veel meer plaatsen. Auto’s stonden in 

de bermen geparkeerd. Op de televisie ging het nergens 

anders meer over. En geen coronanieuws.  

Geen koek-en-zopie, maar wel veel rugtassen met lekkers 

erin. En…. iedereen was blij en vrolijk. Wat een weekend!

En dan een week later. Je schaatsen moeten nog worden 

opgeruimd. De slee staat nog in de tuin. Van 15 graden 

onder nul naar 15 graden boven nul. Zonder jas in de zon 

zitten. De krokussen vliegen de grond uit. De sneeuwklok-

jes waren er al, maar staan nu hoger op hun steeltjes. En 

weer was iedereen vrolijk en blij.

Dat bedoel ik nu met: In wat voor land leven wij. Hoe kan 

dit? Ja, ik weet het, klimaatverandering. Maar dit allemaal 

in één week!! 

Verwondering, verbazing, genieten. 
Laten we van harte proberen alle coronamaatregelen op 

te volgen, ook al zegt de één dat het allemaal onzin is 

en de ander weer van niet. Ik weet het niet en niemand 

kan het echt bewijzen. Alleen de cijfertjes liegen niet. Dus 

houd ik mij eraan. Maar ik heb volop genoten van deze 

twee heerlijke weekenden en dat gevoel wil ik vasthou-

den. Ik houd me, maar nu met een glimlach, aan de regels. 

Ik hoop u ook. Dan gaan we samen op weg naar een 

zonnige vrijheid. 
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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'. 

LEZENSWAARDIG

Stevig staan in een kwetsbare wereld
Auteur: Claartje Kruijff

Uitgever: Ambo/Anthos

Prijs: € 18,99  

Samenvatting: ‘Stevig staan in een kwetsbare wereld’ gaat over het belang van een krachtige 

levenshouding. Hoe vind ik mijn plek in het grotere geheel? Wat is mijn betekenis? En hoe blijf ik 

overeind in deze veeleisende wereld? Veel mensen hebben het gevoel ten onder te gaan in de 

veelheid aan dingen die op hen afkomen. Ze voelen zich verloren, missen richting en houvast en 

zijn de verbinding met zichzelf én de ander kwijtgeraakt. Stilstaan in een onzekere en verwarren-

de wereld die doordraait vraagt om moed en veerkracht. Aan de hand van thema’s als loslaten, 

kwetsbaarheid, vergeving, delen, luisteren en de kracht van verbinding biedt Claartje Kruijff de 

lezer spirituele ankerpunten voor een sterk geestelijk fundament. Het boek gaat over het belang 

van een leven in verbinding en het besef dat ons kleine persoonlijke verhaal is ingebed in een 

groter verhaal. Vanuit die gedachte kunnen wij groter leven, betekenis ervaren en stevig staan.

PERSONALIA
De linkervleugel van de appelboom is 

overleden,

tot hout verschrompeld.

Rechts leeft aarzelend door,

kleine trieste bloesems

die hulp zoeken in de lucht,

genageld aan hun twijgen.

De zon denkt na.

De achtertuin vergadert in stilte.

(K.L. Poll)

Overleden  

11 januari  dhr. A.A. Rutte, geb. 29 september 1938 

2 maart  mw. A.M.J. Wopereis-Hulshoff, geb. 11 februari 1932



Nieuws uit parochie 
Overveen
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In verband met het feest van Pasen is deze statie gefilmd in de kerk van Overveen. In veertien 
afzonderlijke kerken werden per statie ook de gevoelens van parochianen vastgelegd, op 
film. (De interviews bij deze staties zijn te zien op www.kathedraaltv.nl)

JEZUS WORDT VAN HET KRUIS GENOMEN
(dertiende statie)   
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Onze dertiende statie geeft zeer menselijke 

gevoelens. Je ziet het verdriet van de 

aanwezige vrouwen met een moeder Maria, 

die haar dode zoon op haar schoot krijgt 

aangeboden. Geboren uit haar schoot en nu 

een volwassen dode zoon op haar schoot. 

Een enorm verdriet. Immers de volgorde 

van overlijden klopt niet, jongeren moeten 

ouderen overleven. Deze zoon van God 

werd zo bejubeld en als koning onthaald in 

Jeruzalem (Palmzondag). Nu ten onrechte 

veroordeeld en gestorven aan het kruis. 

Wat een verdriet en vernedering! Je ziet een 

vrouw in wanhoop naar boven kijken en 

ongetwijfeld God aanroepen: hoe heeft dit 

ooit kunnen gebeuren? Gevoelens dus van 

diep medelijden met deze moeder Maria. 

Jammer dat haar man, de heilige Joseph, 

haar geen troost kon bieden, wellicht zelf al 

gestorven.

In de kunst wordt dit tafereel omschreven als 

de ‘bewening van de dode Jezus’. Bewening, 

omdat meerdere vrouwen aanwezig zijn 

op dit schilderij. Indien Maria alleen met 

haar kind op schoot wordt afgebeeld 

spreekt men over de Pietà. Michelangelo 

heeft dit beroemde tafereel in marmer 

vastgelegd en velen hebben dit prachtige 

beeld bewonderd in een kapel van de Sint 

Pieter in Vaticaanstad. Een beeld van 174 

bij 195 cm. Zeer bijzonder in dit beeld is de 

jeugdige uitstraling van Maria, dus geen 

afbeelding van een oudere vrouw. De maker 

zou hebben opgemerkt dat Maria door haar 

maagdelijkheid en reinheid haar jeugdige 

verschijning heeft behouden. Pietà betekent 

medelijden of liefdevolle eerbied.

Onze kerk bezit reproducties van de Kruisweg 

geschilderd door Jan Toorop. Deze Kruisweg 

is aan onze parochie geschonken door de 

parochie van Bloemendaal. Pastoor Van 

Schie vierde in juli 1990 zijn veertigjarig 

priesterschap. Toorop schilderde de 

gezichten van inwoners van Oosterbeek in 

de personen op de staties. Op deze statie 

is geschilderd Miek Jansen (dochter van een 

hotelier). Verdriet en menselijk medelijden 

met Maria, maar daarna de gedachte aan het 

feest van Pasen. Immers Christus is verrezen 

en wij hopen ook eens elkaar in de hemel 

weder te kunnen zien!

Zalig Pasen.

Cor Kroon



RK Kerkhof Overveen: 
Kleurrijk in elk 
jaargetijde.
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RK KERKHOF OVERVEEN, 
EEN SERENE TROOSTRIJKE PLEK!

Wat is er zoal gedaan: 
De entree is opener geworden, het 

toegangshek is geschilderd, onze hovenier 

heeft een beplantingsplan gemaakt voor de 

entree, waardoor nu in elk seizoen andere 

planten en bloemen bloeien. Elk seizoen 

heeft zo zijn eigen kleuren en charme. In de 

lente bloeien de prunusbomen prachtig roze. 

Beukenhagen zijn in de plaats gekomen van 

een aantal buxushagen en hebben een eigen 

druppelleidingsysteem gekregen.

De paden hebben nieuwe banden gekregen; 

een aantal paden heeft nieuwe graszoden 

gekregen en een aantal paden zijn 

schelpenpaden geworden.

De zandopslag heeft een nieuwe ruimere 

plek gekregen, met een stenen pad, waar 

onze grafdelvers blij mee zijn en wij ook, 

want nu ziet u geen grote bergen zand meer 

als een graf wordt gedolven, maar gaat het 

overtollige zand naar de grotere zandopslag.

Naam: eindelijk heeft deze begraafplaats 

een naam! In de volksmond was het ‘de 

begraafplaats naast de kerk’ (als een 

begraafplaats bij een kerk ligt, dan heet het 

een kerkhof), maar aangezien steeds vaker 

ook mensen van buiten Overveen voor dit 

kerkhof kiezen, werd het wel eens tijd voor 

een echte naam. Ook bleek dat veel mensen 

uit de omgeving geen idee hadden dat naast 

de kerk een kerkhof was. Eén van Haarlems 

bekende steenhouwers heeft een mooi 

natuurstenen naambord gemaakt: 

De afgelopen twee jaar heeft het kerkhof Overveen een kleine metamor-
fose ondergaan. Dankzij een groot legaat dat mevrouw Anne van den 
Broek-Nolte in haar nalatenschap specifiek bestemde voor het kerkhof 
Overveen, waar ook zij zelf haar laatste rustplaats vond.
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Graven ophogen (een aantal) en vergane 
stenen verwijderen: De andere Haarlemse 

bekende steenhouwer heeft deze klus 

geklaard op een deel van het kerkhof. Op 

deze manier waren en zijn beide Haarlemse 

steenhouwers van grote waarde voor het 

verbeterplan van ons kerkhof.

Is dit alles? Nee hoor, we blijven verbeteren, 

zo zal dit jaar o.a. het mededelingenbord 

worden vervangen en er zal een ‘groene, 

bloeiende wand’ komen voor de kale muur 

naast de urnenmuur.

RK Kerkhof Overveen is een serene en 

troostrijke plek. In elk seizoen kleurrijk: 

een gerenommeerd bloembollenbedrijf 

schenkt ons al jarenlang bollen en knollen. 

In de herfst planten onze vrijwilligers de 

bloembollen, zodat in het voorjaar een 

waar ‘klein Keukenhof’ ontstaat van tulpen, 

narcissen en blauwe druifjes. Daarna worden 

de knollen geplant, zodat in de nazomer 

de dahlia’s bloeien in al hun pracht. Heeft u 

behoefte aan rust en stilte, maak dan eens 

een wandeling over ons kerkhof, bekijk de 

namen op de zerken en geniet van de mooie 

bomen en bloemen. Stil is het trouwens niet 

altijd, tijdens het schoolkwartier hoort u de 

lachende stemmen van de spelende kinderen 

van de Aloysiusschool: dood én leven horen 

bij elkaar!

Wij willen velen heel hartelijk bedanken: 
Mevrouw Anne van den Broek-Nolte voor haar grote legaat! 

Haar man Dirk van den Broek voor zijn waardevolle adviezen.

Oege Lam voor zijn rol als projectleider van het verbeterplan en zijn 

kennis op velerlei gebied.

Hovenier Hans Stolvoort voor zijn ‘entree-ontwerp’ en zijn team 

van medewerkers voor hun groene vingers, waarmee zij ons kerkhof 

onderhouden (bomen en hagen snoeien, paden onderhouden, etc.). 

Onze tuinploeg van vrijwilligers die elke woensdag hun groene vingers 

aanwenden om onkruid weg te halen, de manden legen en gewoon 

heel veel doen.

Jan Roozen van het bloembollenbedrijf M. Thoolen (Velserbroek) die 

ons al jarenlang die mooie bollen en knollen schenkt. 

De medewerkers van grafdelver Vliem, die zorgen dat de graven 

worden gegraven en na de begrafenis het graf er weer netjes bij ligt.

Onze Haarlemse steenhouwers Swaalf en Troupin die de meeste 

grafzerken plaatsen op ons kerkhof.

Marcel van Viersen van DeStratenmaker die de fraaie paden en 

bestrating heeft aangelegd.

Mathilde van der Kleij, die de kerkhofadministratie verzorgt.

En niet te vergeten: velen van u, omdat u de graven van uw dierbaren 

zelf goed onderhoudt of (als dit door omstandigheden niet meer kan 

of u te ver weg woont) het grafonderhoud d.m.v. een jaarcontract 

uitbesteedt aan onze hovenier. En voor het feit dat u de grafrechten 

van graven of een nis in onze urnenmuur na de eerste 20 jaar weer 

verlengt met 5 of 10 jaar. 

Met elkaar zorgen we ervoor dat RK Kerkhof Overveen er in elk seizoen 

mooi uitziet, een serene troostrijke plek!

Paula van der Voorn,  

beheerder RK Kerkhof 

Overveen
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UIT DE BOODSCHAP VAN PAUS FRANCISCUS  
VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD 2021

De liefde, beleefd in het voetspoor van 

Christus, in de aandacht voor en het 

medelijden met ieder, is de hoogste 

uitdrukking van ons geloof en onze hoop. 

De liefde verheugt zich, wanneer zij de 

ander ziet groeien. Daarom lijdt zij, wanneer 

de ander in nood is: alleen, ziek, dakloos, 

veracht, behoeftig. De liefde is het elan van 

het hart, dat ons uit ons zelf doet treden en 

banden van samen delen en gemeenschap 

schept. 

‘Sociale liefde’ maakt het mogelijk te komen 

tot een beschaving van liefde waartoe wij ons 

allen geroepen kunnen voelen. De liefde kan 

met haar universele dynamiek een nieuwe 

wereld opbouwen. Niet louter een gevoel, 

maar de beste manier om begaanbare wegen 

van ontwikkeling voor allen te ontdekken. 

(FT 183) 

De liefde is een gave, die zin geeft aan ons 

leven en waardoor wij hen die in nood zijn 

beschouwen als lid van onze eigen familie, als 

vrienden, broers en zusters. Als het weinige 

dat er is met liefde wordt gedeeld, eindigt 

het nooit, maar verandert het in een reserve 

aan leven en geluk. Dat gebeurt met het meel 

en de olie van de weduwe van Sarefat, die 

de profeet Elia een broodje aanbiedt (vgl. 

1 Kon. 17, 7-16); en met de broden die Jezus 

zegent, breekt en aan de leerlingen geeft om 

te verdelen onder de menigte (vgl. Marc. 6, 

30-44). Dat gebeurt met onze aalmoes, hoe 

groot of klein ook, aangeboden met vreugde 

en eenvoud. 

Een Veertigdagentijd van liefde beleven 

betekent zorg hebben voor hen die lijden, 

die zich in de steek gelaten voelen of angstig 

zijn ten gevolge van de Covid-19 pandemie. 

In deze dagen van grote onzekerheid over 

de toekomst moeten wij Gods woord tot zijn 

dienaar in gedachte houden: ‘Vreest niet, 

want Ik heb u verlost’ (Jes. 43, 1). In liefde 

kunnen wij woorden van vertrouwen spreken 

en anderen helpen zich te realiseren dat God 

hen lief heeft als zonen en dochters. 

‘Alleen met een liefdevolle blik kan de 

waardigheid van anderen worden erkend, 

met als gevolg dat ook de armen in hun 

waardigheid worden erkend en gewaardeerd 

en gerespecteerd in hun eigen identiteit en 

cultuur en daardoor werkelijk geïntegreerd in 

de maatschappij.’ (FT 187) 

Dierbare broeders en zusters, ieder moment 

van ons leven is een tijd om te geloven, te 

hopen en lief te hebben. Moge de oproep 

om de Veertigdagentijd te beleven als een 

tocht van bekering, gebed en samen delen 

ons helpen, zowel als gemeenschappen als 

individuen, het geloof te doen herleven dat 

komt van de levende Christus, de hoop die 

door de adem van de Geest wordt bezield en 

de liefde waarvan de onuitputtelijke bron het 

barmhartige hart van de Vader is. 

Moge Maria, Moeder van de Redder, 

trouw aan de voet van het kruis en in het 

hart van de Kerk, ons met haar zorgzame 

aanwezigheid ondersteunen en moge 

de zegen van de verrezen Heer ons allen 

begeleiden op de weg naar het licht van 

Pasen.



INTENTIES
28 maart
Erna Heertje-Kreijmborg, fam. 
Kuttschrütter-Levelt, Ton Groenendijk
3 en 4 april
fam. Huijsser, Ton en Lenie van Wijk
18 april
Anneke Hoogland-Blijleven, Fini Anna 
Willemse-Dahmen, James William 
Kal, José Josso-Kuipers, Erna Heertje- 
Kreijmborg, Liesbeth Thoolen-Sanders, 
fam. Kuttschrütter-Levelt, overleden 
ouders Bos-Wartena, overledenen fam. 
Kimman
2 mei
Ton en Lenie van Wijk
16 mei
Liesbeth Thoolen-Sanders, Anneke 
Hoogland-Blijleven, overleden ouders 
Van der Zwan-Willemse, overleden 
ouders Bos-Wartena, overleden ouders 
Willemse-Nagtegaal en overleden 
dierbaren, overleden fam. Jünger
30 mei
Erna Heertje-Kreijmborg
6 juni
Ton en Lenie van Wijk
20 juni
overleden fam. Jünger, overleden ouders 
Bos-Wartena
4 juli
pastor Jan Hopman, An Woerdman, Ton 
en Lenie van Wijk

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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OVERLEDEN
Petrus Johannes Kottman, 72 jaar

Hij woonde in het Reinaldahuis, Haarlem

Theodorus Johannes van der Veldt, 84 jaar

Hij woonde aan de Rollandslaan, Haarlem

Hendrika Diemeer, 96 jaar (parochiaan Bavo)

Zij woonde aan het Emmaplein, Haarlem

Mathilda Catharine Eichhorn, 78 jaar

Zij woonde aan de Leidsevaart, Haarlem

Zij liggen begraven op: 

Voor info over het kerkhof Overveen:  

023-5277462 of  

secretariaat.boaz@outlook.com

PERSONALIA 

Wilt u informatie over beschikbare graven of de 
urnenmuur of wilt u een keer meedoen bij onze 

tuinploeg, bel dan met 
Paula: 023-5277462 of mail naar: secretariaat.

boaz@outlook.com
En u weet: RK Kerkhof Overveen is niet alleen voor 

Overveners!
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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  
muv 4e zondag 

Elke zondag 12.00 Hoogmis 

Elke zaterdag 19.00 uur 
eucharistieviering

van Palmzondag t/m Tweede Paasdag (28 mrt-5 april), Hemelvaart (13 mei) en Pinksteren (23-24 mei):  
zie de eerste pagina's van deze brochure

van Palmzondag t/m Tweede Paasdag (28 mrt-5 april), Hemelvaart (13 mei) en Pinksteren (23-24 mei):  
zie de eerste pagina's van deze brochure

Zondag 11 april kapelaan T. Warnaar pastor D. Duijves                                          
kapelaan N. Beemster                                       

Familiezondag light
diaken G.J. v.d. Wal

mgr. J. Hendriks,  
pastoor B. Putter 

A. McDonnell 

Zondag 18 april kapelaan T. Warnaar kanunnik A. Hendriks                                    kapelaan N. Beemster                                           pastoor B. Putter                                       F. Visser 

Zondag 25 april diaken G.J. v.d. Wal pastoor B. Putter                               
kapelaan T. Warnaar                   

Familiezondag 
pastor D. Duijves mgr. J. Hendriks                                           L. Besselink 

Zondag 2 mei pastoor B. Putter                               kanunnik A. Hendriks                            diaken G.J. v.d. Wal kapelaan T. Warnaar diaken R. Mascini

Zondag 9 mei pastor D. Duijves                                          T. Boddaert
kapelaan N. Beemster                                       

Familiezondag light
kapelaan T. Warnaar pastoor B. Putter                           W. Blüm

Zondag 16 mei kapelaan T. Warnaar kanunnik A. Hendriks                                 kapelaan N. Beemster                                           pastoor B. Putter                                         F. Visser 

Zondag 30 mei
pastoor B. Putter                           

feest Heilige Drie-eenheid       
kapelaan N. Beemster                       kanunnik A. Hendriks                                 diaken G.J. v.d. Wal kapelaan T. Warnaar A. McDonnell 

Zondag 6 juni                            kapelaan T. Warnaar kanunnik A. Hendriks                                 kapelaan N. Beemster pastoor B. Putter                                         diaken R. Mascini

Zondag 13 juni   kapelaan T. Warnaar kapelaan N. Beemster                       

10.00 kanunnik A. 
Hendriks, pastoor B. Putter              

Familiezondag light,  
Maria van Haarlem                          

diaken G.J. v.d. Wal mgr. J. Hendriks                            broeder Savio

Zondag 20 juni pastoor B. Putter                               kanunnik A. Hendriks                                    kapelaan T. Warnaar mgr. J. Hendriks        TV                              F. Visser 

Zondag 27 juni diaken G.J. v.d. Wal T. Boddaert
kapelaan T. Warnaar                   

Familiezondag 
pastor D. Duijves pastoor B. Putter                                         pastor B. v. Oploo

Zondag 4 juli kapelaan N. Beemster                       kanunnik A. Hendriks                                    pastoor B. Putter kapelaan T. Warnaar diaken R. Mascini

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:   CHECK ONZE WEBSITE VOOR WIJZIGINGEN ALS GEVOLG VAN CORONA.
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feest Heilige Drie-eenheid       
kapelaan N. Beemster                       kanunnik A. Hendriks                                 diaken G.J. v.d. Wal kapelaan T. Warnaar A. McDonnell 

Zondag 6 juni                            kapelaan T. Warnaar kanunnik A. Hendriks                                 kapelaan N. Beemster pastoor B. Putter                                         diaken R. Mascini

Zondag 13 juni   kapelaan T. Warnaar kapelaan N. Beemster                       

10.00 kanunnik A. 
Hendriks, pastoor B. Putter              

Familiezondag light,  
Maria van Haarlem                          

diaken G.J. v.d. Wal mgr. J. Hendriks                            broeder Savio

Zondag 20 juni pastoor B. Putter                               kanunnik A. Hendriks                                    kapelaan T. Warnaar mgr. J. Hendriks        TV                              F. Visser 

Zondag 27 juni diaken G.J. v.d. Wal T. Boddaert
kapelaan T. Warnaar                   

Familiezondag 
pastor D. Duijves pastoor B. Putter                                         pastor B. v. Oploo

Zondag 4 juli kapelaan N. Beemster                       kanunnik A. Hendriks                                    pastoor B. Putter kapelaan T. Warnaar diaken R. Mascini

Weekendvieringen 

DOOR DE WEEK 
St. Josephkerk, Haarlem
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
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
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Clementine van Polvliet (1958-2021)

De functie van pastoraal werk(st)er was nieuw in de Anto-

nius-, de Paulus- en de Agathaparochie. De kerk was rond 

het tweede Vaticaanse Concilie wereldwijd in beweging. 

Zou het priesterambt voor vrouwen er komen? Het leek bin-

nen bereik. Deed de katholieke kerk zichzelf niet te kort? In 

diverse landen ontstond de functie van pastoraal werker 

m/v als compromis. Samen Kerk is het motto in ons bis-

dom. Parochies gingen samenwerken. Er ontstonden teams 

van pastores en toegeruste vrijwilligers. De parochies Zand-

voort (Agatha), Aerdenhout (Antonius) en Haarlem-zuidwest 

(Paulus) vormden het samenwerkingsverband  A.A.P. Daarin 

werd ik in 1988 als pastor benoemd.

Naast mij kwam in 1990 Clementine, als eerste vrouw -  pas-

toraal werkster. Onze opleiding en bevoegdheden waren 

nagenoeg dezelfde, uitgezonderd voorgaan in de eucharis-

tie. We accepteerden van elkaar, dat we samen helaas niet 

de wereldwijde erkenning van vrouwen in het ambt konden 

forceren. We zouden de droom 'dat nog ooit' niet opgeven. 

We konden ons niet voorstellen elkaar niet als gelijkwaar-

dig te bejegenen. De overtuiging dat het evangelie van Je-

zus sterker is dan wat we er als kerken van maken hield ons 

op de been. Clementine van Polvliet was vanuit haar ac-

tieve betrokkenheid bij de Vredesparochie in Amsterdam 

theologie gaan studeren aan de Katholieke Theologische 

Hogeschool Amsterdam. In die tijd gevestigd in het oude 

AVRO-gebouw 'de Bruynvis' aan de Keizersgracht. Ze heeft 

ervaring met parochieopbouw opgedaan in haar stagetijd 

in het net gestichte Almere Stad. In 1984 werd ze benoemd 

in Amsterdam Zuidoost. In die kleurrijke multiculturele wijk 

heeft ze met veel plezier gewerkt. Ze raakte betrokken bij 

de diaconale kant van kerkzijn en de diversiteit in levens-

beschouwing. Haar benoeming in 1990 naar onze regio leek 

een grote overgang. Inmiddels waren in de A.A.P. werkgroe-

pen van parochie en protestante gemeenten in gezamenlijk-

heid heel actief in de problematiek rond asielzoekers. Daar 

sloot de ervaring van Clementine prima bij aan. Vier jaar was 

ze zelfs in deeltijd werkzaam voor het diaconaal-oecume-

nisch project 'Stem in de Stad' in de binnenstad van Haar-

lem, samen met de oprichter Jurjen Beumer.

Pastor Van Polvliet was niet van dikke boeken en lange 

tractaten. Van haar handicap dyslexie had ze haar kracht ge-

maakt. Ze was een aandachtig luisteraar. Ze bracht in, dat naast 

het woord de taal van beelden, muziek, poëzie, parabels, dans, 

rituelen, stilte, even sprekend kunnen zijn over de Onzegbare. De 

evangelisten in het Nieuwe Testament vertellen trouwens dat Je-

zus nooit anders sprak dan in beelden. Beeldende mensen kun-

nen observeren, kijken, beschouwen en in zichzelf opslaan. Van 

Clementine is bekend hoevelen zij heeft opgebeurd met een at-

tent gebaar of een mooie kaart ter herinnering aan een bewo-

gen gebeurtenis, een teken van meeleven op de sterfdag van een 

dierbare. Haar beeldend vermogen is altijd een kenmerk geble-

ven. Een pastoraal gesprek ging ze in alle openheid aan. Niet met 

een geheime agenda van 'wat u me daar vertelt past niet in mijn 

straatje, niet in mijn kerkje'. Ze was oprecht benieuwd naar wat in 

mensen omgaat. Met deze instelling werd ze al gauw, na aanvan-

kelijke scepsis, door velen in de parochies op handen gedragen. 

Heeft ze geen officiële priesterwijding; haar toewijding was velen 

genoeg. We hebben in Clementine mateloos haar talent bewon-

derd om mensen bij de gemeenschap te betrekken. Ze was er als 

de kippen bij als nieuwe mensen in de parochie kwamen wonen. 

Haar familievieringen in Aerdenhout met kinderen, van wie ze 

allemaal de namen kende, boden aan de kinderen, aan de ou-

ders én aan haarzelf een open spirituele ruimte. Haar antenne 

voor spiritualiteit had ze nog voor zichzelf verdiept aan het Titus 

Brandsma Instituut Nijmegen. Geen wonder dat ze beeldhou-

wen als hobby ontdekte. Drie beelden van haar waren bij haar 

uitvaartdienst opmaat voor verhalen over wie ze is geworden. 

Oud-collega Landa Rave had het beeld van een vogel, in vrije 

vlucht, gedragen op de wind. Beeld van de Ene die je draagt, op 

de wind van Geestkracht. Tilly Boddaert, vrijwillige medewerker 

in Zandvoort, had de steen meegebracht die bij een te harde klap 

van Clementine middendoor brak. ‘Hier kan ik niets meer mee.’ 

Juist wat het binnenste van de steen bloot geeft is bijzonder en 

mooi. Voor Tilly beeld van de ook introverte Clementine. Zelf heb 

ik van haar een kosmisch oer-ei in albast. Als de zon erop schijnt 

wordt het transparant. Dan openbaart het zijn nerven en kerven 

en wat het ei nog allemaal in zich heeft als het wordt uitgebroed. 

Haar familie had een boom gemaakt met daarop een deel van de 

post vol meeleven die ze tijdens haar ziekte had gekregen. Theo 

Wijnen en Josine Buter hebben prachtig piano en fluit gespeeld.  

Velen heeft Clementine geraakt met haar volle sopraanstem. De 

inzet van het Stabat Mater van Pergolesi in de Goede Vrijdagvie-

ringen! In menige viering zong ze op verzoek 'Ave Maria'. Bij mijn  

afscheid in 2013 zong ze het lied 'du holde Kunst' van Schubert 

zo ingetogen mooi. Een jaar later nam ze het besluit om als zelf-

standig geestelijk verzorger verder te gaan. Daar zou veel over te 

zeggen zijn. Zij ervoer minder bevestiging 'van hogerhand'. Onze 

Poolse paus had de lijntjes harder aangetrokken. Haar afscheid 

in de Antoniuskerk van Aerdenhout was een manifestatie van er-

kenning. Met de profetische woorden van Jesaja 'Zie, ik ga iets 

nieuws beginnen', ging ze verder als pastorale zzp'er. Maart vo-
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IN MEMORIAM  

rig jaar openbaarde zich voor het eerst haar ziekte. Perioden 

van opleving, hoop en weer loslaten volgden. Op de rouwan-

nonce wilde ze de tekst: 'Het is jammer, heel jammer. Maar 

het is zoals het is. Het is goed zo.' Clementine werd maar 62 

jaar. Door de Covid-maatregelen konden we in kleine kring 

afscheid nemen in de Antoniuskerk in een bewogen viering. 

De crematie in stilte was in Crematorium Haarlem.

Lieve collega, we hebben veel van elkaar geleerd. We missen 

jou en vrouwen in het beroep van pastor.

Dick Duijves

Maarten Elsenburg (1950-2021)

De Antonius&Paulusparochie zonder Maarten Elsenburg is 

haast ondenkbaar. Zolang als maar mogelijk was bleef hij 

zichtbaar betrokken, totdat de ziekte Parkinson hem de baas 

werd. Altijd onafscheidelijk van zijn lief Annette moest zij eind 

vorig jaar al de zorg om hem delen met Woonzorg De Keyzer 

in Amsterdam. Dat zijn krachtige zelfstandigheid zo verkeerde 

in afhankelijkheid heeft hij bewust doorleefd. Wat hebben we 

dat bewonderd. Vóór alles was Maarten echtgenoot, vader 

van drie creatieve dochters met hun partners en grootvader 

van zes kleinkinderen. Een diversiteit die hij vanuit zijn katho-

lieke komaf niet voor mogelijk had gehouden. Dat ging goed. 

Op het overlijdensbericht stond dan ook: 'Dankbaar om een 

gelukkig en toegewijd leven, waarin hij met een rotsvast geloof 

en gevoel voor humor altijd op zoek was naar verbinding.' Het 

is onmogelijk om in kort bestek zijn inzet op kerkelijk en maat-

schappelijk terrein te schetsen. Maarten gaf daar zelf nooit 

hoog van op. Geboren Amsterdammer met zijn studie econo-

mie in Zwitserland was hij in de traditie van de familie Elsen-

burg op veel terreinen actief in besturen, als fondsenwerver, 

als consultant, als vertrouwenspersoon. Veel is geschreven 

over zijn leiding in het voetspoor van drie generaties Elsen-

burg op het wereldwijd bekend geworden fenomeen Stille 

Omgang. Van begin af aan een beweging van leken-gelovi-

gen. Recente wetenschappenlijke studie over het Mirakel van 

Amsterdam heeft bevestigd dat de Stille Omgang de moeder 

is van alle stille tochten, die opkwamen na de Tweede We-

reldoorlog. Zijn laatste grote stempel heeft hij gedrukt op de 

renovatie en uitbreiding van Museum Ons' Lieve Heer op Sol-

der, midden in het oudste gedeelte van Amsterdam. Koningin 

Máxima verrichtte de heropening. In allerlei stichtingen was 

hij actief, zonder ophef. Hij wilde op zijn kist dan ook niet alle 

parafernalia, zoals de versierselen van Ridder in de orde van 

Oranje Nassau, Commandeur in de Orde van Sint Gregorius 

de Grote, Commandeur in de Orde van het Heilig Graf te Je-

ruzalem. Bij zijn afscheid in de Antoniuskerk was zorgvuldige 

aandacht voor de muziekkeuze. Hoe ontroerend mooi werd 

het Vater unser van Arvo Pärt gespeeld door schoonzoon Jör-

gen van Rijen, solotrombonist in het KCO Amsterdam. Met een 

knipoog naar het Amsterdams mirakelverhaal over vuur dat 

niet verteert ging mijn overweging over Mozes bij de 'heilige 

grond' van het brandende braambos. Daarnaast het paas-

verhaal in het Lukasevangelie over vuur dat niet dooft bij de 

omgang van de leerlingen op weg naar Emmaus en weer te-

rug naar Jeruzalem. ‘Brandde ons hart niet, hoe hij onderweg 

met ons sprak.’ Kerngedachten in de twee verhalen: de Gods-

naam 'Ik zal er zijn' en 'Blijf bij ons, Heer, nu het avond wordt.'

De begrafenis was op Adelbert in Bloemendaal naast het graf 

van zijn ouders en jong gestorven broers.

Dick Duijves

P.S. Na afloop vond ik in een kerkbank een 'bekentenis' tij-

dens de viering opgeschreven door zijn kleinzoon: Lieve opa, 

je was echt zo'n fantastische opa voor me. Daarom heb ik ge-

probeert om me een beetje zo te kleden als jij. Alleen heb ik 

jouw nog nooit in gimpen zien rondlopen. Maar ik ga niet de 

rest van m'n leven er zo bijlopen. 

Ter nagedachtenis aan Joop Lansdaal

Joop werd geboren op 29 april 1933. Hij werd priester gewijd 

in 1959; was daartoe opgeleid in het aartsbisdom Utrecht, 

maar kwam door de nieuwe, ook territoriale, indeling van de 

bisdommen in het Haarlemse bisdom terecht. Na een be-

noeming als kapelaan in Nibbixwoud werd hij al gauw secre-

taris van de bisschop. Door bezoeken met de bisschop door 

het hele bisdom raakte hij gauw vertrouwd met de collega’s, 

die voor hem toen nog onbekend waren, maar voor wie hij 

al snel een vertrouwensman werd, zeker toen hij na mgr. Van 

Dodewaard en mgr. Zwartkruis, onder mgr. Bomers kwam te 

werken. Met mgr. Zwartkruis heeft hij vele mooie jaren kun-

nen werken. Toen Joop in aanraking kwam met Elly, die ook 

op het bisdom werkte, heeft mgr. Zwartkruis hun huwelijks-

sluiting ingezegend. Joop kreeg op enig moment een her-

seninfarct, wat hem belette te praten, dan alleen een enkel 

woord en wat klanken. En met de loop der jaren werden zijn 

lichamelijke vermogens al meer aangetast; en ook zijn gees-

telijke vermogens, zodat hij na jarenlange trouwe zorg van Elly 

moest worden opgenomen in Bosbeek en de laatste tijd in 

Meerhoeve. Vele mensen bleven hem trouw bezoeken, geluk-

kig, want voor het bisdom was hij een onbekende geworden. 

De kerk van Aerdenhout was zijn ‘thuis-kerk’ geworden, al 

woonden Elly en hij in Haarlem. Daarom vanuit de Antonius-

kerk de uitvaartdienst op woensdag 20 januari, in een intiem 

en innig-vertrouwd gezelschap, waarbij de kleinkinderen pit-

tig assisteerden en Elly zelf en dochter Annemarie gesproken 

hebben, naast broer Tom en trouwe collega Ko Schuurmans.

Zelf mocht ik de dienst leiden, nadat ik jaren geleden Joop 

en Elly op een Kerstochtend ontmoette en sindsdien mocht 

bezoeken.

 Gerard Zaal, emeritus pastor
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OOK DIACONIE
Soms lijkt het in deze contactarme coronatijd alsof alle activiteiten stilstaan en er niets meer mag of kan 
of gebeurt. De samenleving versobert zonder feestelijke happenings in het dorp, zonder feestjes in de 
familiekring en het vieren van verjaardagen, zonder schooldagen en vakantie-uitstapjes. 

Stilstaand bij de rare tijd en overdenkend dat 

we nu al sinds maart vorig jaar ons leven aan 

moeten passen aan het onzichtbare, maar o 

zo gevaarlijk aanwezige, coronavirus voel ik 

zin om op papier te zetten wat we vanuit de 

diaconale werkgroep in dat jaar, ondanks alle 

opgelegde beperkingen, wel gedaan hebben. Ik 

haal mijn aantekeningen erbij om in willekeurige 

volgorde een en ander met u te delen. De grote 

diaconale projecten rondom de vakantietijd, 

5 december en Kerstmis zijn, denk ik, bij u 

welbekend en dat ze in deze tijd door banen- en 

inkomensverlies ontzettend uitgroeiden kunt 

u zich wel voorstellen. Geen kampweek, geen 

tienerweekend, geen Linnaeushofspeeltuindag. 

Het vroeg om flexibiliteit en inventiviteit van 

iedereen, jongerenwerkers en vrijwilligers, maar 

de sportactiviteiten en alternatieve vakantie 

gezinsdagen die ze bedachten werden een 

succes. De enveloppen met extra vakantiegeld 

en in december de kerstgratificatie, hoe welkom 

waren ze op de meer dan honderd adressen. 

Tussendoor gebeurde er natuurlijk ook meer, 

want bij nood hielpen we waar nodig, stil 

en ongeweten. Een door de tijd opgelopen 

huurachterstand, onoverkomelijke hardnodige 

tandartsbehandelingen, ziektekosten die de pan 

uitrezen, schoolgeld, schoolboeken, een laptop, 

fietsen, hoge reiskosten, extra boodschappen, 

een bed, een tafel, stoelen, een kast, alles kwam 

langs in deze zo anders dan anders tijd. En 

altijd is daar onze trouwe achterban waar we op 

kunnen rekenen. Gulle gevers en meedenkende 

mensen uit de parochie, die dit mede mogelijk 

maken. En al lijkt en voelt het misschien ook alsof 

alles in de kerk minder wordt nu, de vieringen 

met het beperkte aantal bezoekers, de sociale 

contacten, de broodnodige aandacht en de 

huisbezoeken die te gevaarlijk zijn met het oog 

op besmetting, het leven gaat gewoon door 

en na het donker van de nacht wordt het in de 

morgen altijd weer licht.

T. Boddaert-Geerards
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Werkzaamheden aan  
kerk en uurwerk
Hoewel regelmatig door vrijwilligers het lakken van de houten 

kerkdeuren ter hand wordt genomen was het nu ook dringend nodig 

de deuren eens heel grondig onder handen te nemen en te zorgen 

voor overeenstemming in kleur met de nieuwe deur links. De deuren 

staan er nu weer prachtig bij, in een wat donkerder kleur dan u gewend 

bent. 

U heeft het vast wel gemerkt: het uurwerk vertoont met regelmaat 

kuren: zo loopt de klok gelijk, dan weer loopt hij voor, achter of 

staat stil. Ook op de hele en halve uren slaat de klok al enige tijd 

niet meer. Er is het nodige geprobeerd door onze vrijwilligers om de 

mankementen te verhelpen, maar nu laten we toch de ‘klokkenexpert’ 

er naar kijken. We gaan er van uit dat, als u dit leest, een en ander 

gerepareerd is en u weer van de tijd op de klok op aan kan!

Aanmelden voor vieringen
Zo lang er beperkende maatregelen gelden 

voor het aantal aanwezigen in kerkdiensten 

is vooraf aanmelden verplicht: op zaterdag 

tussen 10.00-11.00 uur via 023-5731225. 

(m.u.v. de vieringen rond Pasen en 

Hemelvaart: zie hiervoor de eerste pagina’s 

van dit blad).

Zomerexpositie
Ook dit jaar willen we weer een expositie 

houden van juli-september. Ideeën zijn er al 

en na Pasen gaan we er mee aan de slag. U 

leest er meer over in het volgende nummer. 

Taizévieringen 
In de Protestantse kerk vinden deze vieringen 

plaats op 7 mei, 4 juni en 2 juli, aanvang 19.30 

uur.

Patroonsfeest
Hoewel we dit jaar geen feestelijkheden 

konden organiseren rond het Patroonsfeest 

van St. Agatha hebben we de kerkgangers 

begin februari getrakteerd op een 

Agathakoek, coronaproef verpakt!

Palmtakje  
Op Palmzondag, Goede Vrijdag en Eerste Paasdag bestaat in de 

middag gelegenheid een palmtakje op te halen, als u niet in een van 

de vieringen, met slechts plaats voor een beperkt aantal kerkgangers, 

aanwezig kunt zijn. De kerk is geopend voor gebed, het aansteken van 

een kaars, voor stilte van 13.30-15.30 uur.

Goede Vrijdagviering
Tijdens deze viering, met ook slechts plaats voor een beperkt aantal 

kerkgangers, is gelegenheid tot het brengen van een bloemenhulde.
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Vastenactie 
en fair trade 
 

Op de Caritaspagina’s voorin dit blad 

leest u meer over de Vastenactie 2021. De 

actie steunt dezelfde projecten als vorig 

jaar, toen de kerken de hele Vastentijd 

dicht waren, waardoor weinig inkomsten 

binnen zijn gekomen. Dit jaar een nieuwe 

poging.

De collecte op Palmzondag zullen 

we voor de Vastenactie bestemmen. 

Daarnaast treft u achterin de kerk 

de bekende bus aan, die nu ook als 

collectebus gebruikt wordt, maar waar 

u, buiten de Palmzondagcollecte, in 

een vastenzakje een bijdrage kan doen. 

Maakt u liever een gift over, dan vindt 

u op de Caritaspagina’s het rekeningnr. 

waar u naar over kunt maken. Bij voorbaat 

hartelijk dank.

Op Palmzondag en  

Eerste Paasdag kunt 

u fairtrade-artikelen 

aanschaffen.

Sam’s Kledingactie

in Zandvoort en Aerdenhout 
Op 28/29 mei vindt weer de halfjaarlijkse 

kledingactie t.b.v. Mensen in Nood plaats.

U kunt goede, nog bruikbare kleding (bij voorkeur in dichtgebonden 

plastic zakken) inleveren op:

28 mei tussen 19.00-20.00 uur bij de St. Agathakerk

29 mei tussen 10.00-12.00 uur bij de St. Agathakerk

29 mei tussen 11.00-12.00 uur bij de Antoniuskerk in Aerdenhout

Een deel van de kleding wordt gekocht, waarmee projecten in 

rampgebieden gesteund worden, deels met inzet van de eigen 

bevolking.

Dit voorjaar staat het project ‘Betere leeromstandigheden voor 

schoolkinderen’ in Kananga, Congo centraal. Congo worstelt 

al jaren met de gevolgen van extreme armoede en continu 

oplaaiende conflicten. Hierdoor gaan 5,2 miljoen kinderen niet 

naar de basisschool. Het grootste deel van hen is meisje: 3 op 

de 10 meisjes gaan niet naar school. Gebrek aan geld om voor 

de school te betalen is de belangrijkste reden. Ze worden vaak 

ook thuisgehouden om op hun kleinere broertjes of zusjes te 

passen, voor het huishouden te zorgen of op het land te werken. 

Ook als ouders ziek worden of overlijden is het oudste kind vaak 

vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de rest van het gezin. 

Daarbij zijn de omstandigheden op de scholen (gebrek aan bankjes 

en sanitaire voorzieningen) ook een belangrijke reden om niet naar 

school te gaan of om op school te blijven. Kinderen moeten vaak 

op de grond zitten, er is geen goed en onvoldoende lesmateriaal, er 

zijn te weinig leraren en de schoolgebouwen zijn in slechte staat. 

Mensen in Nood renoveert, samen met de gemeenschappen in 

onder andere de stad Kananga in de provincie Kasaï Centraal, in 

totaal 25 scholen en klaslokalen en daarnaast worden waterpunten 

en sanitaire voorzieningen aangelegd. Ook worden materialen 

aangekocht om scholen te helpen met de preventie van COVID-19.  
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Geef vandaag voor  
de kerk van morgen

2021

PERSONALIA
KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 6 maart is in het Stiltecentrum van Nieuw 

Unicum het kerkelijk huwelijk gesloten tussen 

Uco Koopmans en Joke Koopmans-de Bruin. 

Wij wensen hen veel geluk toe.

diaken Gert Jan van der Wal 

Veel dank aan alle vrijwilligers, 
die ook in deze periode zo veel 
werk verzetten!

OVERLEDEN
I.M.  Wim Duivenvoorden
Wilhelmus Jozef, de doopnamen die zijn ouders 

hem bij zijn geboorte op 21 september in 1934 

gegeven hebben. Wim Duivenvoorden, zo kende 

iedereen hem. Een Zandvoorter in hart en nieren, 

geboren en getogen in ons dorp aan de zee. 

Zijn leven lang was zijn dag pas goed als hij de zee 

gezien had. De zee en alles wat daar bij hoorde 

gaf hem zijn levenslust. Een ruwe zee, een stille 

rustige zee, hij hield van al haar gezichten. Een 

levensgenieter, ondernemend en flexibel en niet 

voor een gat te vangen. Van de 86 jaren van zijn 

leven was hij 54 jaar in lief en leed verbonden 

met zijn grote liefde Wil. Voor de drie kinderen 

die ze samen kregen was hij een geweldige 

vader, die hen het leven voorleefde met geduld 

en een grenzeloze liefde. Een vader waar je op 

kon bouwen! Hij zorgde voor brood op tafel en 

samen met Wil voor een veilig thuis. Van beroep 

bakker werd hij later metselaar, die zijn leven 

letterlijk opbouwde. Altijd bezig met liefde voor 

alles wat groeit en leeft. Zijn hobby’s: zijn landje, 

het verbouwen van aardappelen en groente en 

fruit, de zee waar hij met een groot sleepnet op 

garnalen vist en zo het gezin van gezonde voeding 

voorziet, de kampeervakanties, de verre reizen 

samen met de camper. 

Zijn vrouw, zijn kinderen, zijn kleinkinderen, lange 

gelukkige jaren, die veranderen als in het begin 

haast ongemerkt zijn gezondheid achteruit gaat. 

Het samen klaverjassen in de ontmoetingsruimte 

van de kerk lukt niet meer als hij de kaarten 

niet langer kan zien en hij moet als maar meer 

inleveren. De laatste jaren van zijn leven brengt 

Wim in Zuiderhout door; zijn laatste dagen terug in 

Zandvoort in Huis in de Duinen. Ondanks corona 

en het bijkomende bezoekverbod is Wil elke dag 

bij hem. Op 13 december is Wim gestorven en 

enkele dagen later hebben we in besloten kring 

afscheid van hem moeten nemen. Wim is gaan 

hemelen. Waar is de hemel? Waar kunnen we hem 

nu vinden?

 ‘Als je me zoekt, kom dan naar de kust,

 waar golven ruisen, meeuwen zweven en de 

wind zingt. 

Je kunt kijken tot aan de horizon, daar zul je me 

vinden.’ 

Tilly Boddaert-Geerards



Nieuws uit parochie 
St. Joseph 
Haarlem
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De kerk is open 
Sinds mei is de Josephkerk doordeweeks 

geregeld enkele uren open. Voor een kaarsje, 

voor gebed, voor een blik op het vele moois. 

Dat heeft honderden bezoekers opgeleverd. 

En talloze gezellige of bijzondere gesprekken 

met bezoekers.

Het heeft ook sporen nagelaten op 

internet. Deze foto is van de recente versie 

van Streetview. Insiders zullen de twee 

kerkwachten wel herkennen, maar wat vooral 

opvalt: de deuren, de hekken staan wijd 

open. Want ja, de kerk is open.

CONSECRATIEKANDELAARS

Bij de kerkwijding op 31 mei 1843 is de 

binnenmuur van onze kerk op twaalf 

plaatsen met Heilige Olie gezalfd. Daar zijn 

de consecratiekruisen met de bijbehorende 

kandelaars aangebracht. Noodlottiger wijze 

zijn enkele kandelaars verloren gegaan. Door 

bemiddeling van onze organist, Erik Jan 

Eradus, hebben wij er onlangs drie kunnen 

verkrijgen uit de inventaris van de kathedraal. 

Samen met de twee teruggevonden zilveren 

muurkandelaars is de serie nu weer compleet. 

Een en ander zal nu schoongemaakt en 

opnieuw bevestigd worden. Daarbij zal de 

godslamp worden verplaatst naar de kant van 

de bijsacristie, symmetrisch ten opzichte van 

de hangende bel.
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Meer dan vijf eeuwen geleden …

De kerk is open 

…is het dat op 2 juni 1505 bisschop Adrianus van Appeltern ten behoeve van het Haarlemse 
Begijnhof een eikenhouten beeld (iets kleiner dan 50 cm hoog) van Maria wijdde.

De ouderdom van het beeld is onzeker. 

Mogelijk dateert het uit het midden van de 

15e eeuw of nog iets vroeger. Het Mariabeeld 

werd geplaatst in de kerk van het Begijnhof. 

De Begijnen droegen het beeld bij 

Mariafeesten in processie over hun Begijnhof 

en deden dat ook bij de intrede van een 

nieuwe Begijn.

In de Mariakapel van de Josephkerk is op een 

glas-in-lood raam een dergelijke processie 

weergegeven.

Onder meer volgens pastoor Jan A. Ban 

(pastoor van het Begijnhof van 1630 tot 1644) 

worden meerdere wonderen aan Maria van 

Haarlem toegeschreven. 

Bij de reformatie werd de Begijnen hun kerk 

ontnomen maar het Mariabeeld namen zij 

mee. Eeuwenlang bleef het beeld binnen het 

Begijnhof om na de bouw van de St. Joseph 

kerk in 1843 in die kerk een plaats te krijgen.

De vroegere Begijnenkerk kennen we 

tegenwoordig als de Waalse kerk. De 

Waalse kerk is twee jaar terug uitgebreid 

gerestaureerd. In de vloer is nu zichtbaar 

waar in de tijd van de Begijnen het 

Maria-altaar was en er is een originele 

wandschildering van ‘De drie Maria's op 

Paasmorgen’ te zien uit eind 15e eeuw.

Nadat de Josephkerk bij de vestiging van 

Bisdom Haarlem in 1853 Kathedraal werd, 

werd zij vergroot en kwam er een aparte 

Mariakapel waar het beeld nog steeds te 

vinden is.

Behalve de Josephkerk zelf is ook de 

Mariakapel het voorbije jaar ‘onder handen 

genomen’.

De beide Godslampen zijn opgepoetst; 

ze bleken van zilver. De knielplanken zijn 

ontdaan van de ergste op schimmels 

lijkende aanslag. Het grote Mariaraam wordt 

gereinigd. Het beeld is weer voorzien van de 

bijbehorende zilveren maansikkel. Deze werd 

gevonden in een la in de sacristie, waar hij 

vele jaren terug na verwijdering, vermoedelijk 

op aanwijzing van de toenmalige pastoor, 

terecht was gekomen.

Zonder corona wordt jaarlijks rond 2 juni 

Maria van Haarlem in processie over het 

Begijnhof gedragen. In 2020 was het plan 

daarbij ook de Waalse kerk binnen te gaan 

en daar samen met een vertegenwoordiging 

van de Waalse kerk in gebed en zang bij 

de betekenis 

van Maria van 

Haarlem stil te 

staan.
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NET EEN DORP 
Josephkerk en Josephhuis zijn buren. Nauw met elkaar 

verweven buren. 

Een bewoonster van 

het Josephhuis liet 

enige maanden terug 

in het Parochieblad 

optekenen: ‘Het is 

net een dorp, je komt 

beneden regelmatig 

parochianen tegen.’

Dat heeft zo zijn 

voordelen, zoals uit 

deze foto blijkt. Op 

een zaterdagmiddag 

zijn twee parochianen in het halletje van het Josephhuis 

druk bezig. Een fietsband wordt geplakt. Niet van hun 

eigen fiets. Maar van de fiets van Carolien Hoogenboom, 

inderdaad, bewoonster van het Josephhuis.

Het is net een dorp....

Dolf Böing

SPEUREN IN DE SACRAMENTSKAPEL
Sacramentskapel? Hebben we die dan? Nou en of, hoewel 

‘hebben’ misschien een wat groot woord is.

Bij de inwijding in 1843 zag de Joseph er heel anders uit. 

Kaler, het schilderwerk is van heel veel later. Maar ook 

een stuk kleiner. Toen de Joseph in 1853 kathedraal werd 

van het splinternieuwe Bisdom Haarlem werd de kerk 

daarvoor te krap bevonden.

En dus werd in de jaren daarna verbouwd en 

aangebouwd. Er kwam een groot rechthoekig priesterkoor 

bij en twee zijkapellen. Een Mariakapel aan de ene, een 

Sacramentskapel aan de andere kant. De Mariakapel is er 

nog. De Sacramentskapel is omgebouwd tot ‘het zaaltje’ 

met een keukentje en toiletten.

Maar....de Sacramentskapel was veel hoger dan het 

zaaltje en via een luik in het plafond kun je daar boven 

rondkijken. Erik-Jan Eradus, de organist, deed dat 

en maakte deze foto's. Van de beschildering, van de 

buitenmuur, van de grote ramen die in de kerk met rood 

beschilderde platen te zien zijn. 

Of het verbouwen tot ‘zaaltje’ verstandig was? En of het 

qua uiterlijk erop vooruit is gegaan? Oordeel zelf.

Dolf Böing
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Gedachten achteraf...
Nooit kunnen (of willen) denken dat dit ook mij overkomen kon, maar 

daar lag ik dan ineens, voor tien dagen aan de beademing met nog 

drie lotgenoten. Allemaal hoestend en hijgend aan slangetjes op 

de corona-afdeling van het Spaarne Gasthuis. Op een zaaltje waar, 

onherkenbaar vermomd, verpleegkundigen en artsen, in lichtblauwe 

schortjassen, met maskers en hoofdkapjes, druk in- en uitliepen. 

Niemand die iets zei, maar de een had nog meer te doen dan de 

ander: suiker meten, bloeddruk opnemen, zuurstofsedatie aflezen van 

gesofisticeerde apparaten, temperaturen meten en wat niet al. Daar 

tussendoor de medepatiënten en mij voorzien van eten en drinken, 

handdoeken en schone lakens, gordijnen rondom de bedden open 

en dicht schuiven, met geduld en een door de maskers nauwelijks 

waarneembare stralende glimlach. Geen momentje van niets doen, 

patiënten bemoedigen, zich steeds herhalend schoonmaakwerk 

verrichten zonder ooit een verwijtend woord of zichtbare tegenzin: 

wat is er veel naastenliefde in zo’n ziekenhuis! Je zal maar menigmaal 

per dag dezelfde weerzinwekkende schoonmaakklusjes moeten 

doen: resultaten van de met Covid-19 gepaard gaande hardnekkige 

diarree. Geen kik! Alleen maar begrip en genegenheid. Natuurlijk, het 

is hun werk, ze worden er voor betaald (voldoende?), maar welk werk 

kan nog meer de liefde voor de naaste uitdrukken dan wat ik daar 

meemaakte! Tegelijk, wat wordt er geleden in zo’n ziekenhuis! Een 

astmapatiënt met corona: vrijwel de hele nacht door verpleegkundigen 

aan het bed, trachtend het leed van de haast stikkende patiënt 

enigszins te verlichten. Of een kamergenoot die - en plein public - te 

horen krijgt dat als de behandeling zo wordt voortgezet, hij over niet 

al te lange tijd zal overlijden...waarna een laatste reddingspoging op 

de IC wordt voorgesteld. Begrijpelijke paniek bij de familieleden... 

Ook de ervaring van medeleven en vriendschap, die dagelijks vele 

malen via telefoontjes of post mij bereikten (met name van talrijke 

medeparochianen), heeft mij diep ontroerd en mij het gevoel gegeven 

ergens bij te horen. In die zin is mijn ziekte (tien dagen opname) 

voor mij een duidelijk teken geweest van hartelijke aandacht en de 

verzekering van veel gebed heeft mij doen beseffen dat de Heer meer 

nabij is dan je zelf vermoedt. Heel veel dank en Gods zegen voor alle 

parochianen die met hun vriendschap en gebed aan mijn herstel 

hebben bijgedragen. 

Harry Blonk

CRÈCHE  

In De Wijzer van februari stond ten 

onrechte dat op zondagmorgen crèche 

is tijdens de mis van 9.30 uur.  Helaas 

hebben we het verzorgen van een crèche 

voor kinderen van 0 tot 5 jaar stop 

moeten zetten, omdat er te weinig leiding 

beschikbaar is. 

Graag zouden we willen weten of 

behoefte is aan een crèche tijdens 

de zondagse mis. Stuur hierover een 

e-mail naar Annemieke van der Knaap 

via ajmvanderknaap@hotmail.com 

ONDERSTEUNING 
JOSEPHHUIS   

Het Josephhuis heeft de hulp van 

anderen nog steeds hard nodig. Als u wilt 

helpen door het Josephhuis financieel 

te ondersteunen is uw donatie van harte 

welkom. Het Josephhuis is een kerkelijke 

instelling en beschikt daardoor over een 

ANBI status. 

U kunt uw bijdrage overmaken op 

rekeningnr. NL39 INGB 0006 7937 80 

t.n.v. Het Josephhuis o.v.v. ‘gift’.



Nieuws uit parochie 
Schalkwijk 
Haarlem
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DIACONIE
Zomeractie 2021
Onderdeel van onze Zomeractie is het sparen 

van de Artiszegels bij supermarkt Dekamarkt. 

Gezinnen met een smalle beurs kunnen met een 

volle spaarkaart en met een bijdrage vanuit ons 

fonds een dagje doorbrengen in de dierentuin. 

Bij het verschijnen van deze editie van het 

Parochieblad is de actie ten einde, maar we 

willen u - en ook de lezers van de andere paro-

chies - toch vragen of u misschien nog ergens 

een Artiszegel heeft liggen: iedere zegel helpt 

om een spaarkaart vol te krijgen!

De medewerkers van ons Parochiecentrum 

nemen ze graag in ontvangst en als u wat verder 

weg woont: het adres van onze parochie vindt u 

achter in dit blad.

Bij voorbaat onze zeer hartelijke dank!

Terugblik Kerstactie 2020
De Kerstactie wordt altijd breed gedragen door 

onze parochie en is daarom een verlate terugblik 

zeker waard. We hebben de door u ingebrachte 

producten weer kunnen samenstellen tot een 

aantal mooie kerstpakketten. Op 23 adressen, 

waar weinig financiële ruimte was voor een fees-

telijke decembermaand, hebben we zo’n pakket 

kunnen bezorgen. Tevens hebben 78 oudere 

parochianen een kerstattentie ontvangen. In 

totaal zijn 109 personen bereikt, waaronder 

31 kinderen. De kosten kwamen dit jaar op 

€ 3.432,56.  

Namens de verraste ontvangers heel hartelijk 

dank voor uw bijdrage aan de kerstpakketten! 

Daarnaast hebben we voor het eerst zo’n 

driehonderd kerstkaarten verzonden naar zelf-

standig wonende parochianen van tachtig jaar 

en ouder. De sponsors die de kosten voor deze 

kaartenactie, maar ook voor de kerstactie mee 

hebben willen dragen, worden eveneens zeer 

hartelijk bedankt.

Tot slot willen we Andries Gies bedanken, die 

jarenlang betrokken is geweest bij onder andere 

de Kerstactie van onze diaconie en deze keer 

voor het laatst de kerstbroden heeft verzorgd.

Dat we elkaar als geloofsgemeenschap weten te 

vinden en niet loslaten, in deze voor velen moei-

lijke tijden, is een groot goed. Gelukkig blijven we 

dat als parochie doen!

voor de diaconie,

Jacqueline Splinter
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VASTENACTIE
Onze soepmaaltijden kunnen niet doorgaan. In plaats daarvan 
is van 17 februari t/m 4 april de vastenactie WERKEN AAN JE 
TOEKOMST. 
In deze campagne gaat het om beroepsonderwijs in arme landen. 
Een gedegen opleiding is de basis voor verdere ontwikkeling. In 
Nederland vinden we dat vanzelfsprekend, maar elders is dat niet 
het geval.
Met hulp van de Vastenactie volgden al meer dan tienduizend 
jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Wij willen mensen een 
steuntje in de rug blijven geven o.a. in Bangladesh, Zambia en 
Sierra Leone. Ook krijgen zij steun bij het opstarten van een eigen 
onderneming.
Uw vervangende bijdrage in de collectes of in een bus in de kerk is 
van harte welkom. 
Net als een overmaking naar 
NL21 INGB 0000 005850 t.n.v. 
Vastenactie, Den Haag.

VOOR WIE THUIS 
MOETEN BLIJVEN
Op internet vindt u bij de zoekterm kerknet-academie 
een bescheiden cursusaanbod van het Centrum voor 
Christelijk Vormingswerk in België.
Twee onlinecursussen over spirituele meesters 
(Augustinus, Hildegard von Bingen, etc.) trekken 
de aandacht, maar ook ‘Het nieuwe Testament in 
schilderijen’ en ‘Herken jij deze 29 beelden van heiligen?’.
Het gaat om korte filmpjes, vergezeld van verwijzingen 
naar andere websites en boeken voor verdieping.
U kunt hier kosteloos gebruik van maken.

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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PERSONALIA

GEDOOPT
Op 10 januari, op de dag van de Doop van de Heer, 

zijn Kas Nathan en Loïs Anna Meijer gedoopt in 

aanwezigheid van hun ouders, familie, vrienden en 

kennissen. 

Zoals Jezus zijn openbare leven begint met de 

verkondiging van de Blijde Boodschap, na de Doop 

in de Jordaan, mogen ook Kas en Loïs beginnen met 

hun leven als kinderen verbonden met Christus en de 

christengemeenschap. 

De viering werd opgeluisterd met pianospel.

In de voetsporen van Jezus tekenen we ieder kind met 

een naam. Zo wordt het herkenbaar onder de mensen 

en zo ook voor God. Met die namen roepen wij hen toe: 

Woon hier bij ons, woon hier bij mij. De wereld wordt 

een huis voor jullie. Kinderen van mensen zijn jullie 

voortaan.

De ouders hebben de kinderen de namen Kas Nathan 

en Loïs Anna gegeven. Kas komt van Caspar wat 

‘schatbewaarder’ betekent en Nathan ‘geschenk van 

God’. Loïs betekent ‘strijdmaagd’ en Anna is de moeder 

van Maria.

Laat Kas en Loïs alle geluk vinden dat onder ons 

mogelijk is. Mogen zij verder leven in vrede, met de 

liefde van hun ouders en van u allen, omringd met de 

liefde van Christus.

diaken Gert Jan van der Wal

OVERLEDEN

In Memoriam 

Adriana Catharina Maria Christiaans-Kuijs                                     

* 03-06-1933  † 23-12-2020 

In de aula van de begraafplaats aan de Herfstlaan in 

Heemstede hebben we in een gebedsdienst afscheid 

genomen van mw. Jeanne Christiaans. 

Jeanne was een gelovige vrouw, die vele jaren geleden de 

vieringen in de Goede Herder kerk bezocht. 

Ze heeft een goed leven gehad met haar man Wim en 

ook na zijn overlijden in 2002 heeft zij nog genoten 

van reizen naar het buitenland en wandelingen maken. 

De laatste drie jaar heeft zij vanwege dementie in de 

Bodaan Stichting gewoond. Ik bracht haar de laatste 

jaren maandelijks de H. Communie. Ik hoop dat het haar 

kracht heeft mogen geven om alles te doorstaan, want ze 

was zich wel degelijk bewust van haar ziekte en dat het 

geheugen haar in de steek liet. 

Wij zijn dankbaar voor de mooie jaren, dankbaar voor de 

vele mensen die rondom haar hebben gestaan. 

De laatste weken zijn weken van groot lijden geweest ten 

gevolge van corona. Haar dood is een bevrijding van dat 

lijden. Wij geloven dat zij opgenomen is in Gods’ woning. 

Al het oude is voorbij en God zegt vervolgens in de 

Openbaring volgens Johannes: Zie ik maak alles nieuw.

Dat zij in Gods’ woning haar man Wim mag ontmoeten.

diaken Gert Jan van der Wal

Petronella Antonia Maria van Rijnsoever-Kroese
* 01-11-1936  † 26-01-2021

Op 29 januari hebben we in de haar zo vertrouwde kerk 

van de Moeder van de Verlosser afscheid genomen 

van Nel van Rijnsoever. Zij is na een ziekteperiode 

van dementie en ten gevolge van een hersenbloeding 

zondag 24 januari in coma geraakt en dinsdagochtend op 

84-jarige leeftijd overleden in het Reinaldahuis.

Wij kennen Nel van het Parochiecentrum waar zij trouw 

elke vrijdagochtend samen met Piet werkzaamheden 

verrichtte ten dienste van de parochiegemeenschap. We 

merkten ook dat Nel achteruitging, veel in herhalingen 

verviel en niet meer wist hoe de handelingen moesten 

worden verricht. 

Op een gegeven moment ging het niet meer en ging zij in 

het Reinaldahuis wonen.

Nel had vele verhalen over vroeger. Zij had bewondering 

voor haar vader, die hoofdonderwijzer was in Emmer 

Compascuum. Helaas is hij jong gestorven. De impact voor 
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haar was erg groot. Zo werd zij in een internaat in Brabant 

ondergebracht. Een moeilijke tijd voor haar, dat haar leven 

zeker beïnvloed heeft. 

Nel was een gelovige vrouw, die elke zondag trouw naar 

de kerk kwam. We zijn haar dankbaar wat zij voor onze 

parochiegemeenschap gedaan heeft. 

In de viering hebben we haar naar het huis van Mijn Vader 

gebracht, waar ruimte is voor velen, in het geloof dat Hij 

voor ons is de weg, de waarheid en het leven.

Dat zij herenigd mag worden met haar man Wim.

diaken Gert Jan van der Wal

Johanna Huijboom       

*22-10-1923   † 7-02-2021 

Op 15 februari in de Barbarakapel aan het Soendaplein 

was de uitvaart van Johanna Huijboom. Zij is op zondag 7 

februari overleden in het woon-zorgcomplex de Blinkert. 

‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’ Zo luidt de vraag 

in het boek Spreuken (31, 10) waarop de kenschetsing 

van een dergelijke vrouw volgt (31, 17): ‘Zij omgordt haar 

lenden met kracht en maakt haar armen sterk.’ Wie is zo’n 

vrouw? Zij die geestelijk en misschien ook lichamelijk flink 

is, die schrander is en met omzichtigheid te werk gaat. Zij 

is voorzichtig maar tevens onbevreesd. Haar schoonheid 

treedt van binnen naar buiten. Zij volgt haar geweten en 

draagt haar verantwoordelijkheid. In de Joodse Bijbel, het 

Oude Testament, leren we zulke vrouwen kennen.

Johanna Huijboom was een sterke vrouw met een groot 

geloof en met veel eerbied voor de eredienst en gebed. 

Een vrouw die, na de geboorte van haar dochter Rina, 

er alleen voor stond om haar dochter op te voeden. Het 

liefst had ze meerdere kinderen gehad. Gelukkig kreeg 

haar dochter zes kinderen en kon zij echt oma voor 

hen zijn. Een vrouw, die veel betekend heeft voor haar 

familie. Een zelfstandige vrouw, die moeite had om die 

onafhankelijkheid op te geven. 

Na verblijf in het Anton Piekhofje vanwege haar geestelijke 

achteruitgang is zij in het najaar van 2020 gaan wonen 

in de Blinkert. Telkens kwam zij er na een ziekteperiode 

weer bovenop. Helaas is dat deze keer niet gebeurd en 

in het bijzijn van haar dochter Rina en Marissa heeft zij 

op zondag 7 februari om 17.55 uur haar laatste adem 

uitgeblazen, waarbij haar ziel naar de hemel ging. Mogen 

wij haar voorbeeld volgen zoals God dat ons in het 

evangelie volgens Johannes meegeeft: Dit is Mijn gebod, 

dat gij elkaar liefhebt.

Dat zij mag rusten in vrede.

diaken Gert Jan van der Wal

Johanna Maria Jacoba van der Hulst-van der Velden       
*5-03-1929  † 19-02-2021 

Op 26 februari namen we afscheid van mw. Ans van der 

Hulst-van der Velden. Haar zoon John droeg een gedicht 

op aan zijn moeder, waarin het beeld van een sterke 

vrouw met een groot geloof en met veel eerbied voor de 

eredienst en gebed geschetst werd. De eerste lezing werd 

genomen uit spreuken 31. Ans was een groot vereerster 

van Maria, in haar optiek de enige geestelijke moeder van 

ons. 

Ze ging vaak naar het heiligdom in Heiloo, waar ze haar 

vaste plek had in de kapel, de rozenkrans bad en een 

kaars brandde. Ze besprenkelde zichzelf met het heilige 

en geneeskrachtige water uit de Run putte en nam het 

water en de kaarsen mee naar huis.

De laatste jaren kon zij dankzij de kinderen frequent een 

bezoek blijven brengen aan Heiloo. Zij mag troost en hoop 

ervaren hebben uit haar relatie met de moeder van God.

Wij hebben Maria in onze gebeden en zang geëerd in haar 

afscheidsviering. 

Een sterke vrouw, die niet klaagde, altijd doorging, positief 

in het leven stond, zichzelf op de laatste plaats stelde en 

dankbaar was voor het leven. Een vrouw, die dienstbaar 

was aan haar gezin, aan haar kleinkinderen en de parochie 

van de Moeder van de Verlosser, waar ze jarenlang op 

maandag in het Parochiecentrum vrijwilligerswerk deed. 

De zondagse vieringen en de kapelvieringen op de 

dinsdagochtend werden door haar bezocht. Wij zijn haar 

dankbaar voor de jarenlange inzet voor onze parochie. 

Na een verblijf van 1,5 jaar op een palliatieve kamer 

in het Renaldahuis, waar zij ook de gevolgen van de 

coronamaatregelen heeft moeten ondergaan, zoals het 

ontbreken van contact en recreatieve mogelijkheden, is zij 

op vrijdag 19 februari rustig heengegaan. 

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

gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. Ans heeft veel 

liefde gegeven aan haar kinderen en kleinkinderen en alle 

mensen om haar heen. De laatste tijd heeft ze veel liefde 

ontvangen van hen.

Moge wij haar en jullie voorbeeld volgen zoals God dat 

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

diaken Gert Jan van der Wal 
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Jos Huesken (1945-2020)
Op 9 december is Jos Huesken overleden. Jos was kerkelijk actief in Haarlem-Schalkwijk en bij 

velen vooral bekend als rector van College Hageveld. Op 15 december is zijn leven herdacht en is 

van hem afscheid genomen. Vanwege de door de overheid ingestelde maatregelen konden daar 

maar weinig mensen bij aanwezig zijn. Hij is begraven op de Algemene Begraafplaats, Herfstlaan 

te Heemstede.

Jos worstelde al enkele jaren met zijn gezondheid, maar vond met zijn artsen toch iedere keer 

weer een uitweg. Maar dit najaar kwam er toch een eind aan de mogelijkheden, die de medische 

wetenschap kon leveren. We hadden hem graag nog wat meer van het leven gegund: een 

vakantietocht met de caravan, een skivakantie samen met Marianne en de (klein)kinderen. Hij 

heeft er de laatste jaren, tussen de medische behandelingen door, gelukkig toch nog enkele 

malen van mogen genieten.

Iedereen die de dialoogdiensten in Schalkwijk-Molenwijk van nabij heeft meegemaakt weet 

hoe belangrijk Jos was voor de inhoud van het jaarprogramma van deze diensten. Vooral na 

het vertrek van Peter van Beurden uit de parochie Schalkwijk speelde Jos een belangrijke rol 

bij de samenstelling van de jaarprogramma’s. Bij de besprekingen daarover trad Jos niet op 

de voorgrond. Hij luisterde vooral naar ieders inbreng tijdens de vergaderingen van de grote 

stuurgroep en probeerde dat te laten doorklinken in 10 thema’s, met toelichting op het thema 

en bijbehorende lezing(en). Dat waren goed doordachte teksten die steeds een bruikbaar 

uitgangspunt waren voor de voorbereiding van tien diensten. Hij was onze professional en 

leverde zo een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze diensten. Jos was binnen de 

parochie Schalkwijk van 1971 tot 1974 pastoraal werkzaam. Daarna was hij verbonden aan het 

College Hageveld, waar hij van 1980 tot 2005 rector was. Na zijn pensionering toonde Jos 

zijn maatschappelijke betrokkenheid door enige tijd werkzaam te zijn als buschauffeur en 

trouwambtenaar. Ook was hij bestuurlijk actief bij de SV KennemerRand.

Jos was in Molenwijk ook een bijzonder gewaardeerde voorganger. Ook in ons laatste jaar in de 

Brandaris, 2018-2019, met het jaarthema ‘Doen wat ondenkbaar is’, leverde hij een bijdrage. Op 

3 februari 2019 ging hij ons voor met het thema ‘de meest gezochte’ en sprak hij met ons naar 

aanleiding van het verhaal in Genesis 32, 22-31 over de worsteling van Jakob, in feite een verhaal 

over godsbeelden. Bijbels-joodse verhalen, ‘schitterlicht-verte-verhalen’, waren ook toen voor 

hem het uitgangspunt. We willen Jos herdenken met het citaat dat hij toen koos uit het werk van 

Oosterhuis:

Zoals ik ziende de zon op het water

het eeuwige licht denk

zo, mijn ogen verdwalend

in waterlichte verte

denk ik dat God bestaat

die, over donkere afgrond

licht heeft geroepen - schittergedachte:

schitterlicht-verte-verhaal.

Namens de voormalige Stuurgroep Molenwijk

Frans Thissen

PERSONALIA IN MEMORIAM 
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ACTIVITEITEN IN DE KATHEDRAAL

Net zoals iedereen zijn wij in afwachting van de ontwikkelingen 

rond corona. Wij hopen zo spoedig mogelijk iedereen weer te 

kunnen verwelkomen.

Naast het programma ‘Geloof in Geluk’ en de Orgelconcerten 

(zie hiernaast), bieden wij naast de diverse vieringen ook 

verschillende tentoonstellingen en rondleidingen voor jong en 

oud. 

Zodra we open mogen vieren wij dit met een verrassend 

evenement waarmee we echt vieren dat we weer open zijn. 

De tour ‘De Wezens van de kathedraal’ zal ook dit jaar 

weer georganiseerd worden. Mocht u vorig jaar niet in de 

gelegenheid geweest zijn om de beelden te zien of wilt u ze 

nóg een keer zien, dan krijgt u deze zomer weer een kans. 

Naast dit alles zijn de torens dagelijks te beklimmen.

Voor de details en de toegangskaarten, als activiteiten weer 

mogelijk zijn, kijk op onze website www.koepelkathedraal.nl

Neem voor meer informatie contact op met het 

parochiesecretariaat: tel: 023-5323077.

ORGELCONCERTEN

Momenteel kan door de maatregelen 

en adviezen van de overheid nog 

niets worden meegedeeld over de 

orgelconcerten in de Bavokathedraal, 

maar de organisatoren hebben al 

het nodige voorbereid en staan wel 

in de startblokken om de wekelijkse 

concerten in juni of juli te laten 

aanvangen.

Dankzij een flexibele en efficiënte 

organisatie kon vorige zomer de serie 

vanaf de eerste zaterdag in juli tot 

aan de laatste zaterdag in september 

doorgang vinden, onder - voor 

bezoekers en vrijwilligers - veilige 

omstandigheden.

Daarmee was het niet alleen de 

orgelserie met de meeste concerten 

in Haarlem, maar zelfs in het hele 

land. De laatste vier concerten die in 

september plaatsvonden kunt u nog 

bekijken en beluisteren op  

www.kathedraaltv.nl .

De Stichting Willibrordusorgel hoopt 

ook dit jaar weer concerten te 

kunnen laten plaatsvinden. Als u op 

de hoogte wilt blijven stuur dan een 

e-mail naar: concerten@rkbavo.nl of 

kijk af en toe op de website:  

www.willibrordusorgel.nl.

bestuur Stichting Willibrordusorgel
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PERSONALIA

OVERLEDEN:

H. Diemeer (Juffrouw Rika) 

* 24 april 1924 – † 9 januari 2021

T.A.M. van Rijn 

* 22 juni 1933 - † 11 februari 2021 

S.M. Grent 
* 9 januari 1963 - † 20 februari 2021

TERUGBLIK: RONDJE OM DE KERK 
MET KAPELAAN JOHANNES

Aanwezigen hadden geboden op een soort 

van sponsorloop, die zou bestaan uit 20 

rondjes om de kerk en met de bonus van 

twee maal een torenbeklimming. Deze 

loop zou in het voorjaar van 2020 worden 

gehouden. Maar toen kwam het virus langs….. 

en de eerste lockdown in het voorjaar was 

een feit. Geen rondje… en het rondje werd 

uitgesteld.

Afijn, een lang verhaal kort: onze kapelaan 

liep de ronde uiteindelijk op de koude en kille 

zondag van 13 december 2020. Zijn wens was 

om de parochie ‘schuldenloos’ te verlaten, 

want mensen hadden immers geld gestoken 

in dit sportieve gebeuren.

In verband met de maatregelen door de 

overheid ingesteld v.w.b. samenscholingen 

werden alleen de bieders op de sponsorloop 

op de hoogte gesteld. Het was daarom 

een klein select gezelschap dat hem 

aanmoedigde.

Eén rondje om de kerk (Bisschop 

Bottemanneplein, Emmaplein, Leidsevaart, 

Westergracht) is 450 meter. Eén toren is 275 

treden. De ronden worden bijgehouden op 

een scorebord.

Johannes was in vorm! Hij liep twintig 

rondjes met een gemiddelde van 2 minuut 

9 seconden. Na de 13e ronde volgde de 

vrouwentoren omhoog en weer naar 

beneden en na ronde 19 de mannentoren 

van beneden naar boven en weer terug: een 

gemiddelde van 5 minuten en 11 seconden!! 

Met het laatste en twintigste rondje kwam hij 

weer op adem.

Het was een geweldige prestatie!! Jammer dat 

het zo in de anonimiteit moest plaatsvinden. 

Met dank aan de aanwezige supporters!!

In de maart-editie van het afgelopen jaar van dit Parochieblad stond een 
artikel over ‘Het rondje om de kerk’, dat kapelaan Johannes tijdens de 
kerkenveiling van 2019 liet veilen.
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Inventarisatie! 

Eind vorig jaar kregen we een verzoek 

van het bouwbureau van het Bisdom 

Haarlem-Amsterdam om een afspraak 

te maken om de Groenmarktkerk te in-

ventariseren. Het bleek dat de oude in-

ventarislijst uit 1987 stamde! Die was 

dringend aan vernieuwing toe. (In de 

tussentijd was wel contact geweest 

met de SKKN (Stichting Kerkelijk Kunst-

bezit in Nederland)). Maar een nieuwe 

inventarislijst zou zeker welkom zijn. 

Ingrid Henkemans (Erfgoedspecia-

list), van Museum Catharijneconvent, 

kwam twee keer langs (en zal nog een 

keer komen).

Het was spannend om weer de grote 

kluis open te maken (waar twee men-

sen voor nodig zijn!). Ik was een beet-

je nerveus - als voormalige vice-voor-

zitter van ons eigen parochiebestuur, 

was ik natuurlijk verantwoordelijk ge-

weest voor ons kunstbezit! Zou alles 

er nog staan? 

Gelukkig was mw. Henkemans ont-

spannen en aardig. Alles was er. Met 

inachtneming van alle coronaregels 

hebben we alles tevoorschijn gehaald. 

We hebben een aantal schitterende 

stukken bewonderd; jammer dat ze 

jarenlang in de kluis staan - maar daar 

zijn ze wel veilig.

We zullen t.z.t. een kopie krijgen van 

de nieuwe inventarislijst, met mooie 

foto’s. Ik heb zelf ook maar een 

paar foto’s genomen. Dit zijn zeker 

niet de meest waardevolle stukken, 

maar ze spraken mij heel erg aan: 

het zijn twee van een set van vier 

zilveren schalen, uit de tweede helft 

van de 19e eeuw. Deze laten de H. 

Franciscus zien, met stigmata en een 

boek, en de H. Antonius met lelietak 

en Kind. Deze twee heiligen zijn erg 

belangrijk voor onze kerk.

 

Alison McDonnell

ANTONIUS (S)PREEKT
Als u dit leest is de vastentijd bijna voorbij. Op de veertigdagen en de 

6 zondagen vóór Pasen werden dit jaar in onze kerk - aan H. Antonius 

van Padua gewijd - weer de zogenaamde Antonius-preken gehouden.

Van Antonius is bekend dat hij een uitmuntende prediker was en 

in Padua in 1231 elke dag een vurige vastenpreek hield over een 

maatschappelijk thema, waardoor mensen hun gedrag tegenover 

hun medemens gingen veranderen. Dat is precies waarom we in deze 

vastentijd weer die Antonius-preken hielden. Het eigenaardige is dat, 

ondanks de bekendheid van zijn preken, we maar één tekst van een 

preek overgeleverd gekregen hebben, zoals hij die zelf uitgesproken 

zou hebben – en zelfs dat is niet zeker. Wel hebben we van zijn hand 

een prekenboek vol aantekeningen bij schriftteksten die systematisch 

gerangschikt zijn naar de tijd van het jaar – het zijn geen kant en klare 

preken, maar een hulpmiddel voor zijn medebroeders Franciscanen 

indertijd. En nu voor ons. (Het boek bevat trouwens wel fragmenten 

van wat daadwerkelijk uitgesproken preken kunnen zijn geweest.)

Elke dag van de vastentijd was de korte dienst rond de preek gericht 

op een probleem in de wereld of in ons land, dat om aandacht vroeg. 

Denkt u aan bv. onrecht, armoede, discriminatie, enz.. Voorgangers 

vanuit verschillende geloofsrichtingen hebben ons geholpen dit 

mogelijk te maken, samen met de normale Groenmarkt voorgangers. 

Ook broeder Savio in zijn doordeweekse vieringen, twee keer per 

week! De Antonius-Gemeenschap heeft 

dit georganiseerd – dit jaar voor de 

tweede keer. Dank aan allen. 
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OVERLEDEN

‘Nel’ - Petronella Elisabeth Maria Harren-van Dam   
*17 maart 1923 - Bloemendaal -     †23 januari 2021

Na een lang leven, na een hersenbloeding en een langzaam opbranden 

van leven, kwam nog een zware hersenbloeding en geen uitzicht op 

beterschap. Tot de dood toesloeg of haar genadig was. De dood, de 

overgang naar Gods rijk is er nu voor haar. Maar na zo’n lang leven, 

het brengt ons uit ons gewone doen. Voor ons blijft er alleen het 

pijnlijk verlangen naar dat land van nabijheid van God. Daar was Nel 

van overtuigd. Ze hoopte daar haar man en haar verdere familie en 

vrienden aan te treffen. Dan kon ze eindelijk weer bij haar geliefde 

Jan zijn. Voor ons blijven slechts de herinnering verbonden aan haar 

naam. Zoals haar dagelijkse zorg voor haar kinderen, want dat bleef ze 

doen, totdat ze getroffen werd door de hersenbloeding. Ook toen nog 

verslapte haar aandacht en zorg voor haar kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen niet. Iedere zondag kwam zij naar de Paterskerk 

tot haar ziek worden, vele jaren lang. En ook de kinderen hadden een 

plek op de pastorie waar ze naar toe gingen, als misdienaar of als 

hulpje van Anna Spekenbrink. We ontstaken tijdens de afscheidsdienst 

vele lichten; uit dank brachten de kinderen nog eenmaal licht bij hun 

moeder, ontstaken zij kaarsen. Denkende aan alle lichten die zij voor 

ons ontstak door haar leven met ons: een licht voor haar liefde en 

werken, een licht voor haar kracht en zorg, een licht voor haar pijn en 

haar blijdschap, een licht voor haar aandacht en zorgzaamheid voor 

allen, een licht voor haar dromen en geduld en een licht voor heel 

haar leven met ons. Wat is 98 jaar lang, als je daarover wilt vertellen. 

En wat is ze met veel goede en mooie dingen bezig geweest. En 

haar belangstelling hield nooit op. Ze kwam een paar maal per jaar 

intenties voor haar familie opgeven. Juist in de laatste jaren was ze 

gewend geworden, dat er geen priester meer was en dat de gewone 

leken de baas speelden op de pastorie. Daar kon ze wat beter mee 

overweg. Ze was ook blij met de ontmoeting van leken, de dames van 

het secretariaat; zondags was ze erg blij als de halve kerk naar haar 

toe kwam om haar vrede te wensen. Maar het meest belangrijk vond 

ze toch de liefde, aandacht en zorg voor elkaar, en de grote liefde 

van God. Ze kon wel eens met onze lieve Heer mopperen, zachtjes 

maar duidelijk; uiteindelijk had ze door heel haar leven begrepen, dat 

God liefde is. Een geweldige vrouw is heengegaan. Moge God haar 

indachtig zijn, en dat zal wel - want Nel was een vrouw met een groot 

hart en een diep geloof.

broeder Savio 

PERSONALIA

Dit voorjaar weer 
concerten?
Met de St. Vrienden van de 

Groenmarktkerk organiseren we al jaren 

concerten, onder anderen opdat mensen 

die niet vaak (meer) in de kerk komen 

kunnen kennismaken met de bijzondere 

sfeer van onze kerk. Bovendien helpen 

de opbrengsten ons om het gebouw te 

onderhouden. Door corona is het bijna 

een jaar lang stil geweest. Alleen tijdens 

de Open Monumentendagen en de 

Adventsperiode met de expositie van 

de kerststallen konden we kleine koren 

verwelkomen.

We hebben goede hoop dat we dit 

voorjaar weer muziek in de kerk kunnen 

bieden. Op kleine schaal en uiteraard 

binnen de dan geldende coronaregels. 

Op 25 april zal het negenkoppig 

Intercontinental Ensemble de brug slaan 

tussen klassieke werken van Mendelssohn 

& Beethoven en hedendaagse muziek van 

de Haarlemse componiste Bianca Bongers 

(voor meer informatie en reserveren zie 

www.biancabongers.nl).
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parochieblad van de gezamenlijke parochies in Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort en de 
Haarlemse parochies Joseph, Schalkwijk, Bavo en Groenmarkt

Kopij voor het volgende nummer kunt u bij de contactpersonen inleveren tot uiterlijk 11 juni 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

De rk begraafplaatsen in de regio zijn:
Adelbert, Dennenweg, Bloemendaal
St. Bavo Berkenrode, Herenweg, Heemstede
St. Barbara, Soendaplein, Haarlem
St. Jozef, Vergierdeweg, Haarlem
St. Bavo, Rijksstraatweg, Haarlem
RK Kerkhof Overveen, Korte Zijlweg, Overveen 
St. Agatha, C. Slegersstraat, Zandvoort
rk-deel Tollensstraat, Zandvoort

JAARGANG 3 nr. 2



46 - Parochieblad -

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

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

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

Voor Caritas: diaconieschalkwijk@gmail.com
tel: 023-5330528

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

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

  



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
Uitstorting van de Heilige Geest. Johann Sadeler, naar Maerten de Vos 1579.


