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Zomer
De zomer. De periode waar velen jaarlijks naar uitkijken, zeker dit jaar na 
ons koude voorjaar. Waarbij nu niet alleen de hoop gevestigd is op mooi 
weer, maar ook op al die versoepelingen die ons in het vooruitzicht zijn 
gesteld. Als ik dit schrijf staat niets de terugkeer naar het ‘oude normaal’ 
in de weg en ik hoop uiteraard dat we op deze weg voort kunnen gaan. 
Eigenlijk heel Bijbels klinken te midden van de blijdschap zo nu en dan 
waarschuwende woorden of berichten over angstaanjagende virusvari-
anten, maar we willen toch vooral hoopvol voorwaarts kijken.

In april vorig jaar gunde het Haarlems Dagblad mij een interview van 
een gehele pagina over het vieren van de Goede Week en Pasen in 
gesloten kerken. De kop van het artikel werd ‘We komen hier beter 
uit’. Het was de tijd dat de eerste lockdowns tot bezinning leidden bij 
mensen en we de natuur de grachten van Venetië zagen overnemen. 
We hoopten samen dat het in of na de zomer van 2020 allemaal 
weer voorbij zou zijn. En vele goede voornemens werden 
gevormd over de omgang met elkaar, met ons 
eigen leven en met de schepping. We zouden 
meer tijd voor elkaar vrij maken, omzien naar 
eenzamen en mensen in nood, en natuurlijk minder 
gaan reizen, want we zagen hoe goed het de natuur 
deed dat wij mensen niet meer onderweg waren.
Onlangs zag ik in de krant een cartoon die u misschien ook wel gezien 
heeft: een startlijn op de wereldbol met zo’n spandoek ‘start’ erboven, 
met daarachter fabrieken, auto’s, vliegtuigen, mensen, jong en oud, die 
klaar stonden om als het ware de wereld opnieuw te veroveren.
Dat is wel ongeveer de sfeer die inmiddels is ontstaan: na anderhalf 
jaar beperkingen en onzekerheid willen we ons oude leven weer terug. 
En misschien nog wel wat inhalen van wat we gemist hebben. Het 
is heel menselijk. En de meesten van ons zullen het herkennen. Het 
laat zien hoe moeilijk het voor ons mensen is om onze levenswijze 
te veranderen. In het groot, maar ook in het klein in onze omgang 
met elkaar. Dan hoop ik toch dat we zo nu en dan terugdenken aan 
die tijd van lockdowns, die misschien heel confronterend maar ook 
openbarend konden zijn.
En ook in onze parochies willen we nu vooruit kijken. Voorzichtig 
worden weer grotere bijeenkomsten gepland. De kinderen, jongeren, 
de dertigers en de deelnemers van de Alphacursus hopen elkaar weer 
eens ‘in ’t echt’ te ontmoeten. De eersten die alweer gewoon bij elkaar 
kwamen waren de 40 kinderen van de Eerste Communie, al was dat 
wel met vele voorzorgen en opgesplitst in twee groepen. Op 27 juni 
ontvangen zij de Eerste H. Communie, helaas net te laat voor deze 
uitgave, maar in de volgende zult u uiteraard de foto’s kunnen zien. 
En we hebben goede hoop dat een groot deel van hen na de zomer 
het traject voor het vormsel zal ingaan. Ook worden de bijeenkomsten 
voor vrijwilligers alweer voorzichtig gepland. We hopen natuurlijk 
dat ook de koren zo snel mogelijk weer gewoon mogen repeteren en 
zingen. Die hebben elkaar al sinds het begin van corona vorig jaar niet 

meer voltallig gezien. En tenslotte bent ook 
ú natuurlijk weer welkom in de kerk. Nog wel 
even met die anderhalve meter – hopelijk 
niet lang meer – maar in de meeste van onze 
kerken kunnen allen die dat willen alweer 
aanwezig zijn bij de vieringen. Welkom terug!
Tenslotte is de afgelopen maanden hard 
gewerkt aan het jaarprogramma ‘Geloof in 
Geluk’ in de kathedraal, dat op 27 augustus 
geopend zal worden. Voor die tijd is het 
natuurlijk al mogelijk om ‘De Wezens van 
de Kathedraal’ te bezoeken of gewoon 
de torens te beklimmen. ‘Geloof in Geluk’ 

belooft een bijzonder programma te 
worden met inbreng van vele verrassende 
en inspirerende deelnemers, waarmee we 
niet alleen hopen meer mensen met onze 

mooie Bavo kennis te laten maken, maar 
ook door een bezoek aan de expositie, 
een lezing of een workshop iets ‘meer’ 

mee naar huis nemen. Misschien wel iets 
van ons geloof, maar in elk geval een ervaring 
die iets voor hen betekent. Zodat wij, met 
onze mooie KoepelKathedraal, iets voor hen 
kunnen betekenen. In dit Parochieblad ziet u 
al een eerste onderdeel van de expositie, in 
de volgende uitgave zullen we u er veel meer 
over vertellen!
Tenslotte hoop ik dat deze zomervakantie, 
met al het enthousiasme van de mogelijke 
versoepelingen, toch ook een tijd van 
bezinning kan zijn. Vakantie als het ‘Deo 
Vacare’, het bekende Benedictijnse 
motto: jezelf vrijmaken van die gewone 
werkzaamheden en die gewone zorgen. 
Voor jezelf, maar ook voor God. Om na 
deze vakantie of na de zomerperiode met 
hernieuwde innerlijke kracht in deze wereld 
te kunnen staan!

pastoor Bart Putter
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KATHEDRAALTV

Kijk ook eens op www.kathedraaltv.nl. Natuurlijk vindt u daar 
de vieringen 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 enige muziek van ons 
kathedrale koor. Iedereen kan hier dus iets vinden!

VOORBEREIDINGEN GELOOF IN GELUK: 
STERRENHEMEL

Vanaf 28 augustus is de tentoonstelling 
‘Geloof in Geluk’ te bewonderen in de 
kathedraal, maar misschien heeft u al één 
van de kunstwerken opgemerkt. Bij wijze van 
voorproefje is al een - zeer indrukwekkend - 
kunstwerk geïnstalleerd. De Sterrenhemel van 
de Haarlemse beeldend kunstenaar Simone de 
Groot is een monumentale installatie onder de 
kruisbogen in het middenschip. Geïnspireerd 
op het kenmerkende binnenvallende licht 
maakte de kunstenaar een zwevende wolk van 
179 sterren; een ode aan vertrouwen en geloof. 

De 179 sterren verwijzen naar de 179 Haarlemse 
Joden die in de nacht van 25 augustus 1942 op 
het plein naast de Sint Bavo kathedraal werden 
verzameld om te worden gedeporteerd 
naar Auschwitz. De sterren weerkaatsen het 
binnenvallende licht gefragmenteerd naar alle 
kanten. Ze verwijzen naar de overtuiging dat 
de dood niet het einde betekent, maar een 
hergeboorte of verlossing. De installatie sluit 
aan bij de glas-in-lood ramen van Jan Dibbets 
en de door hem geciteerde Hebreeuwse tekst 
'Jehi ohr' (Er zij licht). 

De installatie is bedoeld als laagdrempelige, 
esthetische toevoeging, maar gaat tegelijkertijd 
ook over een diepere geestelijke laag. De 
bezoeker wordt uitgenodigd in contact te 
komen met het licht - het geluk - in zichzelf. 
Neem gerust een kijkje in de kathedraal en laat 
je inspireren door deze prachtige installatie!
In het volgende Parochieblad en ook in het 
Samen Kerk-magazine meer over Geloof in 
Geluk!

De tentoonstelling ‘Geloof in Geluk’ met 
bijbehorend publieksprogramma is vanaf 28 
augustus 2021 t/m 3 april 2022 te zien in de 
kathedraal. 

Activiteiten
In de Bavokathedraal

Thema- en Bijbelavonden op donderdag
Vanaf september zal elke donderdagavond van 19.30 tot 
21.00 uur een bijeenkomst zijn: De ene week zal een bepaald 
geloofsthema worden behandeld en de andere week het 
Evangelie van de zondag erop. Daarnaast zal regelmatig een 
lezing zijn naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Geloof 
in Geluk’. De avonden vinden plaats in de plebanie van de 
Bavokathedraal, ingang Emmaplein. Iedereen is van harte 
welkom hieraan deel te nemen. U kunt zelf kiezen bij welke 
avonden u aanwezig wilt zijn.

Thema-avonden
Op de thema-avonden wordt gebruik 
gemaakt van de aansprekende video's 
van de Sycamore-serie. Er is veel 
ruimte voor ontmoeting en gesprek. De 
avonden worden geleid door kapelaan 
Teun Warnaar.        

Bijbelavonden
Op de Bijbelavonden wordt gebruik gemaakt van het boek 
van pater J. Bots met meditaties bij de zondagse evangelies. 
Ook hier veel ruimte voor ontmoeting en gesprek. Deze 
avonden worden geleid door kapelaan Nars Beemster.

Het rooster van de avonden is op dit moment nog niet 
bekend, maar elke donderdagavond vanaf september zal er 
een aanbod zijn. Als het rooster bekend is zal het te vinden 
zijn op onze website www.rkhaarlem.nl. Voor meer informatie 
kunt u ook een mailtje sturen naar de betreffende kapelaan. 
We vinden het fijn vooraf te horen als u komt; dan zorgen wij 
voor voldoende koffie, thee en koekjes.

Hartelijke groet en tot ziens,

kapelaan Nars Beemster (kapelaanbeemster@outlook.com)
kapelaan Teun Warnaar (warnaar@dds.nl)
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Alpha
Enige tijd geleden schreef Roos Schlikker in haar column in Het Parool over een talkshow waarvoor 
ze was uitgenodigd. Ze had een podcast uitgegeven waarin mensen werden gevraagd naar het 
moment in hun leven dat ze dachten: dit komt nooit meer goed. Aan tafel ontstonden ‘hilarische, 
maar ook kwetsbare verhalen, tot [hun] opluchting’. Ze vervolgde: ‘Want laten we wel wezen, succes 
is saai. Een opsomming van o-wat-knap-momenten weet mensen zelden te binden.’ Eén van de 
aanwezige gasten was, aldus de columnist, ‘sceptisch’ erover: ‘Iedereen heeft het toch liever over 
leuke zaken. Waarom zou je het achterste van je tong laten zien?’ Vervolgens brak Roos Schlikker 
een lans voor echte verhalen, persoonlijke verhalen, ‘echt ik-verhalen’, zoals ze die noemde, ver-
halen die niet zelden een vorm van erkenning bij de toehoorders vinden. 

Haar ervaring in de talkshow deed me aan de 
Alphacursus denken, waar ik in het voorjaar 
aan meedeed. Alpha is een gespreksgroep 
voor iedereen die zijn spirituele zoektocht in 
de christelijke traditie begint of opnieuw wil 
aanwakkeren. Het is ontstaan uit de behoefte 
mensen te treffen aan wie je je vragen kunt 
stellen. Mensen met wie je van gedachten 
kunt wisselen over thema’s zoals: hoe weten 
we dat Jezus bestaan heeft? Wie was hij 
eigenlijk? Is wat hij zei en deed belangrijk 
voor mij? Wat houdt dat in: God is liefde? 
Bestaat het kwaad wel en als dat zo is, waar 
herken ik het aan? Wat is geloven überhaupt? 
En als ik ervoor kies, hoe kan ik bidden, 
vergeven, kracht ontvangen? etc
Geen theologie, geen Bijbelstudie of 
‘bekeringstraject’, maar een plek waar je jezelf 
kunt zijn, je twijfels kunt uiten, je ervaringen 
delen, je raarste vragen over het geloof 

stellen (het gekke is, zo raar zijn die niet). In 
het begin is het natuurlijk een beetje aftasten, 
kwestie van het vertrouwen krijgen dat wat je 
zegt ook binnen de groep blijft. En dan gaat 
het vanzelf. Je lacht met elkaar. Je verblijdt je 
over successen en biedt elkaar steun als erom 
wordt gevraagd. En voor mij was het zo dat 
ik wel elke keer een zinnetje hoorde dat me 
verder bracht. Zoals die ene keer dat Einstein 
werd geciteerd: ‘Coïncidence is God’s way of 
remaining anonymous’. De bijna nonchalante 
terloopsheid die eruit spreekt, maar ook de 
zekerheid dat Hij in ons leven aanwezig is, 
ontroerden me. Nu nog als ik dit opschrijf. 
Of het advies dat ons op een andere avond 
werd gegeven: ‘Overhaast je niet. Neem de 
tijd om voor jezelf, stap voor stap, de weg 
naar binnen te gaan naar meer kracht en 
energie.’
De Alphacursus heeft me nieuwsgierig 
gemaakt. De ontdekkingsreis is nog maar net 
begonnen. Bij gebrek aan tropenhoed, zet ik 
een zonnehoed op en trek de wijde (binnen-) 
wereld in. Een heerlijk vooruitzicht.
De volgende cursus vindt plaats op 
de dinsdagavonden van 21 september 
(Prinsjesdag!) tot en met 30 november in de 
Plebanie van de Bavo-kathedraal.
Neem voor meer informatie of om je aan 
te melden contact met mij op of kijk op 
rkhaarlem.nl.

Dominique Frognet  
(alphacursus@rkhaarlem.nl)
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Zaterdagmiddagconcerten 2021
Kathedrale Basiliek Sint-Bavo (KoepelKathedraal)

Dankzij de versoepelingen kan in de kathedraal deze zomer gelukkig toch nog een aantal 
Zaterdagmiddagconcerten van de 48ste serie doorgang vinden. Centraal daarbij staat het 
Willibrordusorgel, waarvan afgelopen maanden weer een belangrijk deel is gerestaureerd.

De concerten vangen dit seizoen later aan in 
verband met de verruimde openstelling van 
de kerk voor bezoekers, nl. 17.00 uur. 
Het openingsconcert vindt plaats op 3 juli om 
17.00 uur. Naast titulair-organist Ton van Eck 
verleent ook het vocaal vrouwenensemble 
EVA haar medewerking. Op het programma 
staan composities van Hendrik Andriessen en 

Albert de Klerk.
Dit jaar besteden we speciale aandacht 
aan de componisten: Camille Saint-Saëns, 
Hendrik Andriessen, Gaston Litaize, 
Jean Langlais, Marcel Dupré en Jeanne 
Demessieux.
Tot en met zaterdag 2 oktober is wekelijks 
een concert van ongeveer één uur te 
beluisteren. In juli en augustus komen relatief 
veel buitenlandse organisten optreden in de 
Internationale Orgelzomer.
We mogen niet alleen trots zijn op ons 
Willibrordusorgel, dat internationale 
bekendheid geniet, maar ook op de 
concertserie. Het is de grootste particuliere 
jaarlijkse orgelserie die in een kerk in ons land 
plaatsvindt en het is zeker de moeite waard 
een keer te komen luisteren.
De toegang tot de concerten is gratis, maar 
we hopen dat bezoekers na afloop blijk 
geven van hun waardering door een vrijwillige 
bijdrage naar draagkracht in de collecte, 
zodat de kosten kunnen worden gedekt.

In de regiokerken liggen flyers. De flyer 
kunt u ook downloaden op de website 
willibrordusorgel.nl, waar u tevens meer 
informatie vindt over de concerten, zie ook  
facebook.com/koepelkathedraal. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn de 
concerten te bezoeken of dat niet aandurven, 
dan komt via het youtube-kanaal van de 
Bavokathedraal (Kathedraal TV) in de weken 
na het concert een opname beschikbaar. 
We stellen u daarbij in de gelegenheid een 
donatie te doen voor de extra kosten die we 
hiervoor moeten maken.
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Sterrenhemel in de Bavo

INTERNATIONALE ORGELZOMER
datum uitvoerenden Programma

3 juli Ton van Eck m.m.v. vocaal ensemble EVA In samenwerking met de Andriessen / De Klerk Stichting

10 juli Nicolò Sari (Venetië, IT) Bach, Rinck, Franck, Gigout, Saint-Saëns, Petrali, Bossi

17 juli Stephan van de Wijgert, Saint-Saëns, Dupré, Pierné

24 juli 
16.00 uur!

Thomas Lacôte, orgel Anne Laberge, dwarsfluit In samenwerking met het Internationaal Orgelfestival

31 juli Stefan Madrzak (Soest, DE) Dupré, Litaize, Saint-Saëns, Langlais

7 aug Antonio García (Bern, CH) Franck, Bach, Rattini

14 aug   Dariusz Bąkowski-Kois (Krakau, PL) Widor (Symphonie Romane), Shostakowitsch, Dupré

21 aug Giles Brightwell (Amsterdam) Stravinsky, De Séverac, Langlais

28 aug Tommy van Doorn (Boxtel) Dupré, de Saint Martin, Demessieux, Tournemire

4 sep Petra Veenswijk (Delft) Widor (Symf. III), Demessieux, Litaize, Langlais

11 sep Dirk Out (Haarlem) Andriessen, Langlais, Widor (Symf. VI)

18 sep Janno den Engelsman (Bergen op Zoom) Langlais, Dubois, Widor (symf. II)

25 sep Leon van den Brand m.m.v. Hans Wijenburg, 
slagwerk

Saint-Saens, Ravel, Boléro

2 okt Ton van Eck m.m.v. een van de koren van het 
Muziekinstituut St. Bavo

Andriessen, Litaize, Dupré

Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage bij de uitgang
AANVANG 17.00 uur (behalve 24 juli: 16.00 uur) 

Wijzigingen voorbehouden; 
zie voor het actuele overzicht: www.willibrordusorgel.nl

Reserveren noodzakelijk
Evenals afgelopen jaar moet u, volgens 
overheidsvoorschrift, van tevoren reserveren.  

Dat kan online 
- via de website www.koepelkathedraal.nl 
-  door het sturen van een e-mail naar 

concerten@rkbavo.nl 

Degenen die niet zo handig met de computer zijn 
kunnen bellen naar de reserveringslijn:  
06-82887803 en hun reservering daar inspreken.
Bij zowel uw reservering per e-mail als per 
telefoon dient u op te geven: 
-  de datum van het concert, dat u wilt bijwonen
- uw naam
- het aantal plaatsen dat u wilt reserveren
- uw telefoonnummer
(Bij voorkeur in deze volgorde.)

Sterrenhemel Bavo in wording , zie info blz. 4.
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We zijn blij dat er weer muziekvoorstellingen in de kerk kunnen 
plaatsvinden. Deze zomer starten we met enkele unieke producties in 
eenmalige settings. 

*Woensdagavond 14 juli: de uitvoering van het beroemde Stabat Mater 
van Pergolesi, maar dan in een bijzondere bezetting van accordeonist 
Vincent van Amsterdam, cellist Diederik van Dijk, met sopraan Titia van 
Heyst en mezzosopraan Esther Kuiper. 

*Zondagmiddag 22 augustus: het negenkoppig Intercontinental 
Ensemble met klassieke werken van Mendelssohn & Beethoven en 
slaat daarbij de brug naar hedendaagse muziek van de Haarlemse 
componiste Bianca Bongers. 

*Eind september zullen gedurende enkele avonden 
podiumkunstenaars van de Moving 
Academy for Performing Arts (MAPA) 
de resultaten laten zien van hun 
project over oude en hedendaagse 
iconen en glas-in-lood. Dit gebeurt 
op enkele locaties in de stad, 
waaronder de Groenmarktkerk. 
Door middel van mime, muziek 
en analoge lichtprojecties zal de 
binnen- en buitenruimte van de kerk 
worden getransformeerd tot een 
nieuwe magische en aangrijpende 
theaterbeleving.

Voor meer informatie en reservering: zie www.groenmarktkerk.nl.

Activiteiten
in de Groenmarktkerk

LOURDES

In de aangrijpende documentaire LOURDES 
volgen de Franse filmmakers Thierry 
Demaizière en Alban Teurlai een aantal 
pelgrims op hun jaarlijkse reis naar de 
beroemde bedevaartsplaats. De film zal 
naar verwachting vanaf 24 juni in diverse 
bioscopen en filmtheaters in Nederland te 
zien zijn, waaronder ook Haarlem. 
Lourdes, een klein stadje in het zuiden van 
Frankrijk waar 160 jaar geleden de Maagd 
Maria verscheen aan Bernadette Soubirous. 
Nu is het een plek waar dagelijks duizenden 
pelgrims uit de hele wereld samenkomen 
in de hoop op een wonder. Al tientallen 
miljoenen mensen streelden de rots in de 
grot van Lourdes. Ze lieten er een afdruk 
achter van hun dromen, hun verwachtingen, 
hun hoop en hun verdriet. In Lourdes komen 
kwetsbaren en behoeftigen samen. Het 
heiligdom is een schuilplaats voor pelgrims, 
in al hun naaktheid. Letterlijk – wanneer ze 
zich uitkleden om te baden in de bronnen 
– en figuurlijk – in een direct, bijna lijfelijk 
contact met de Heilige Maagd.
De filmmakers trokken eropuit om deze 
pelgrims te ontmoeten en laten zien dat 
Lourdes veel meer is dan een heilige plaats. 
Het is een groots theater van het leven, waar 
aangrijpende levensverhalen verteld worden. 
Een plek waar ook gedanst en gelachen 
wordt. En hartverscheurend gehuild bij het 
afscheid want ‘als je in Lourdes bent, kun je 
je laten zien zoals je bent’.

Concerten in de 
Groenmarktkerk 
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Van 11 juli tot en met 12 september 
kunt u, naast een rondgang door 
de kerk, gebouwd in 1928 in de stijl 
van de ‘Amsterdamse School’ en 
ontworpen door Pierre Cuypers 
(1891-1982), genieten van de 
Zomerexpositie:  

De Upside van Down. 

Voor meer informatie zie blz. 28 en verder..

Activiteiten
In de St. Agathakerk

Zomerexpositie: 
De Upside van Down

  12 juli t/m 13 september 2021 

De Upside van Down 
Ronald van der Mije kunstenaar

Beelden van 
Clementine van Polvliet  
(1958 - 2021)

EXPOSITIE 
AGATHAKERK 

GROTE KROCHT 
ZANDVOORT

 11 juli  t/m 
12 september 

 woensdag zaterdag en zondag 
van 14.00 - 16.00 uur 



Eerste Heilige Communie en Vormsel
Elk jaar kunnen kinderen in onze samenwerkende parochies meedoen met de mooie 
voorbereidingstrajecten voor de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Ook dit jaar gaan wij 
weer van start met de voorbereidingen! Wij zijn heel blij dat we twee mooie trajecten kunnen 
aanbieden. We hopen dat uw kind hiermee de kans krijgt nog meer te groeien in geloof en zijn/
haar band met God. Daarvoor nodigen we uw kind natuurlijk graag uit. Hieronder vindt u de 
officiële uitnodiging voor beide sacramentsvoorbereidingen. Natuurlijk hopen wij u en uw kind 
binnenkort te ontmoeten tijdens de voorbereiding op deze mooie sacramenten.

Communie 
Door de vernieuwing van het voorbereidende programma worden de kinderen die in het 
schooljaar 2021-2022 in groep 5 zitten uitgenodigd mee te doen aan de voorbereiding op 
de Eerste Communie. In het voorbereidingsprogramma gaan wij samen met hen op weg om 
dit mooie geloofsmysterie te ontdekken. De kinderen zullen gaan beseffen dat zij door God 
bemind zijn en hoe Jezus er door zijn offer voor zorgde dat wij kunnen deelnemen aan de heilige 
Eucharistie. 
Als onderdeel van de vernieuwing van de programma’s kunnen de kinderen die in groep 5 hun 
Eerste Communie doen in groep 6 meedoen aan het vormselprogramma. Daarover ontvangt u 
bij het kennismakingsgesprek meer informatie.
  
Vormsel
Kinderen die in het schooljaar (2021-2022) in groep 6 en 7 zitten worden uitgenodigd om mee te 
doen aan het vormseltraject. In dit programma gaan we op weg om te ontdekken wat de Heilige 
Geest doet voor ieder van ons en waarom die zo belangrijk is in het katholieke geloof. Na het 
Doopsel is het Vormsel een uitnodiging om nog meer in de kracht van die Heilige Geest te gaan 
leven. Bij het Vormsel ontvangt uw kind het ‘zegel’ van de Heilige Geest en ontvangen we zijn 
kracht om te groeien als persoon, om te groeien in geloof en om te groeien in talenten.

Eerste Heilige Communie  
en Vormsel
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Jeugd- en 
Jongeren 



Aanmelden

Wilt u uw kind(eren) graag laten deelnemen aan de Eerste Communie dan kunt u voor 
31 oktober een e-mail sturen naar de medewerkster geloofsopbouw Rowy van Dijk via  
rvandijk@rkhaarlem.nl, voor deelname aan het Vormsel graag een reactie voor 21 september. 

Kapelaan Teun of kapelaan Nars zullen dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek 
maken, waarin zij ook vertellen wat u kunt verwachten. Na dit gesprek krijgt u de verdere 
praktische informatie.

Wanneer uw kind(eren) nog niet het Doopsel hebben ontvangen kunt u uw kind natuurlijk ook 
aanmelden en gaan we kijken wat het beste traject is. 

Wij kijken ernaar uit u en uw kind(eren) te ontmoeten bij de gesprekken en het 
voorbereidingstraject. Heeft u vragen stuur dan een e-mail naar Rowy, kapelaan Teun of 
kapelaan Nars of spreek hen aan. 

Met vriendelijke groet,
kapelaan Teun, kapelaan Nars en Rowy van Dijk 
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Titel: De tuin van de walvis
Auteur: Toon Tellegen
Uitgever: Singer Uitgeverijen
Prijs: 17,50

Uit het boek:
‘Beste sprinkhaan,

Ik wil iets bestellen.

Ik wil graag een bank op mijn rug.

Voor bezoek, om op te zitten, met een leuning.

Maar eigenlijk wil ik een tuin, met een bank. 

Een fontein heb ik al.

Ik kan niet goed naar je toekomen.  De walvis

Als de sprinkhaan op een dag een briefje ontvangt waarin de walvis hem vraagt om een tuin, 
verzamelt hij alles wat hij daarvoor nodig heeft. Hij laadt het in een boot en gaat op weg. 

Lezenswaardig                   



Nieuws uit parochie 

Bloemendaal
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Enige tijd geleden was er het verzoek van een 
parochiaan om een goede bestemming te 
zoeken voor de Ikonen die ze door de loop 
van de jaren geschilderd had. De dierbare die 
er zorg voor zou dragen als deze mevrouw 
het zelf niet meer kon, haar lieve dochter, 
was na een kort ziekbed overleden en op de 
begraafplaats Adelbert te ruste gelegd. 
De ikonen waren met geduld en zorg 
geschilderd tijdens vele aandachtige uren 
en jaren in Amsterdam, bij de Nicolaaskerk 
en gewijd door pastor Stam in een daartoe 
gehouden viering.
Hoe kun je een opdracht als deze naar 
waarde schatten en vervullen? 
Bij diverse mensen legde ik een verzoek neer 
om mee te denken een goede bestemming 
te vinden voor de ikonen, met afbeeldingen 
van o.m. de annunciatie, de graflegging, de 
verrijzenis, afbeeldingen van Maria, Johannes 
de Doper en de aartsengelen. 
Uiteindelijk vonden we, in overleg 
met de schilderes, een nieuwe 
bestemming voor alle ikonen.                                                                                                                       
Een ikoon met de afbeelding van Christoffel 
met Jezus op de schouder wordt cadeau 
gegeven bij een speciale gelegenheid. Twee 
afbeeldingen van Maria gaan naar twee lieve 
moeders.
Pastoor Bart Putter vertelde dat het Joseph-
huis, naast de gelijknamige kerk in de 
Jansstraat, belangstelling had. De meeste 
ikonen hebben dan ook daar hun nieuwe 
bestemming gevonden.

Over een paar ikonen wil ik graag iets 
vertellen.              

ANNUNCIATIE, 
OF DE VERKONDIGING AAN MARIA

De gebruikelijke afbeelding is die, waarin 
de engel Gabriël binnentreedt in een kamer 
waar Maria zit of knielt voor een lessenaar 
waarop de boekrol geopend ligt. Zij leest 
een gedeelte uit de profeet Jesaja waarin 
verwezen wordt naar de goddelijke geboorte. 
Op deze afbeelding echter heeft Maria een 
spintol in haar handen met een rode draad: 
zij weeft het voorhangsel in de tempel dat 
scheurt op het moment van het sterven van 
Jezus, een voorbode van het verdriet dat haar 
te wachten staat.                                                                                                                          

door Tonneke 
Gieske-Post

Schenking ikonen 



    13- Parochieblad -

Lucas 1, 28-38 
De engel trad bij haar binnen en zei: 
’Ik groet u, gezegende, de Heer is met u.’ 

De engel aarzelde 

een korte stond,                                                                                                                 

ontroering sloot 

zijn gezegende mond 

en in zijn licht               

stond Hij verblind:              

Hij zocht een vrouw                                      

en vond een kind,              

dat naar hem opkeek                      

argeloos rein,                

en te verbaasd     

om moeder te zijn.

Hij sprak de boodschap   

met fluisterende mond  

toen hij van vreugde 

de woorden vond.   

DE GRAFLEGGING 

Mijn aandacht werd getrokken door de 
Graflegging, misschien ook vanwege mijn 
betrokkenheid bij de begraafplaats Adelbert, 
waar deze ikoon nu onderdak heeft 
gevonden in de kapel.                                       
Deze ikoon raakt mij door het verdriet, de 
inkeer, de ingetogenheid van de vrouwen.               
Een afbeelding van intens verdriet; het zijn 
oeroude, nog steeds actuele beelden.                 
Als we het journaal kijken zien we iedere 
dag weer rouwende moeders en vaders, hun 
dode kinderen dragend, die door geweld om 
het leven gekomen zijn.
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Lukas 23, 55 verhaalt hierover. 
‘De vrouwen die met hem uit Galilea waren 
meegekomen, waren Jozef gevolgd en 
zagen het graf en hoe zijn lichaam erin werd 
neergelegd.’

Kruisweg XIV (graflegging)

Zorgzaam gaan ze met de dagen om,  
de vrouwen die mijn lichaam dragen.
Want dichter bij de aarde ligt het nu  

en waar het onbehagen zich vergaapt
aan de leegte van een graf, draperen zij met                                                                                                             
blinde hand en naadloos hun gewaden.

De balsem op mijn dorre lijk verzacht
hun handen en mijn dragen, wanneer
hun klacht naar zachter klagen reikt.

DE IKOON VAN PASEN: 
DE NEDERDALING TER HELLE

Dit is de ikoon die het moment weergeeft 
dat Christus afdaalt in de onderwereld: het 
mysterieuze feit dat zich op Paaszaterdag 
voltrok. Daarmee wordt de betekenis van 
Pasen duidelijk: de overwinning op de dood 

en de redding der rechtvaardigen.       
De ikonografie van deze voorstelling is 
ontstaan tussen de 8e en de 10e eeuw in 
Cappadocië. We zien het doorbreken van 
de rotsachtige aardkorst en een lichtende 
Christus die zojuist de poorten van de 
onderwereld heeft verpletterd: Jezus is 
omgeven door een zogenaamde mandorla, 
een rond of ovaal aureool, dat voorkomt op 
alle Christus-voorstellingen na zijn Verrijzenis. 
Het wordt eveneens teruggevonden op de 
ikoon van de Gedaanteverandering op de 
berg Tabor. De mandorla is een symbool voor 
de goddelijke heerlijkheid. Jezus draagt niet 
de Pantocrator-kleuren, want de Pantocrator 
verwijst naar de aardse Christus, deze 
voorstelling toont een verheerlijkte Christus.
De rondvliegende grendels, poortstijlen en 
sleutels zijn nog te zien. Christus wekt met 
het WOORD in de vorm van een schriftrol 
Adam en Eva tot leven: hij grijpt ze bij de 
levensader, de pols en tilt Adam, symbool 
voor de gehele mensheid, uit het graf 
om hem tot leven te brengen. Eva staat 
tegenover of naast Adam en wacht eveneens 
op de Verlossing.
Ook anderen behoren tot de gelukkigen: 
de gekroonde koningen David en Salomo, 
Daniël, Johannes de Voorloper (Doper) 
en Mozes. Verder zien we een aantal niet 
benoemde figuren. Op heel wat ikonen komt 
een zwarte holte (hol, spelonk, graf) voor. 
Dit is het symbool van de nog niet verloste 
schepping of van het kwaad, ‘de zondige 
wereld’.

PASEN
Als de dood zich om wil keren
ontstaat er in de duisternis
een onverwachte kiem van licht

Wat lag te sterven in de nacht
wordt met leven aangeraakt
en weet zich opgericht

Voor de dageraad zich laat zien
straalt in het donker
een herboren vergezicht.



    15- Parochieblad -

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.

OVER IKONEN… 
Het Griekse woord Eikon betekent ‘beeld’ of ’gelijkenis’. Toch wil een 
ikoon niet alleen maar een beeld of portret zijn, maar ook een ‘deel van 
het wezen’ van wie afgebeeld is weergeven. Een ikoon stelt present: 
een ikoon doet een afgebeelde figuur aanwezig zijn in het hier en nu.
In alle kerken met een Byzantijnse liturgie, bijvoorbeeld de Russisch en 
Grieks Orthodoxe kerken, de Koptische kerk, maar ook in een aantal 
katholieke kerken (ook in Nederland), vormen ikonen een structureel 
onderdeel van de viering van de liturgie. Ik denk hierbij aan de ikoon 
van de H. Drie-eenheid, naamgever van onze kerk. In deze kerken 
worden zowel het woord als het beeld als openbarend ervaren; het 
een doet er dus niet onder voor het ander. Er is meestal een mooie 
hoek voor ikonen ingeruimd om bij te verwijlen. 
Misschien maakt juist de lijn die door ikonen loopt (vanaf het 
begin worden de oude tekeningen en voorbeelden steeds weer als 
inspiratiebron gebruikt) het verbonden zijn met Christus en zijn kerk 
sterk zichtbaar.
Ikonen zijn schilderingen op houten, zorgvuldig bewerkte, panelen. 
Een ikoonschilder brengt daarna eerst de donkere aardkleuren aan en 
daarna volgen geleidelijk de lichtere kleuren. Die lichtere kleuren staan 
voor de afstraling van het Licht van Christus. Omdat de kleuren, door 
het vettige eigeel waarmee ze zijn opgebracht, op elkaar inwerken, 
ontstaan op den duur nieuwe kleuren: de onder- en bovenlagen 
komen tot eenheid… Men zegt wel dat ikonen niet met verf maar met 
licht geschilderd worden. In de Byzantijnse traditie wordt dat licht 
beschouwd als een van Gods uitingen. Alle figuren op de ikonen stralen 
dat licht uit. Alles en iedereen deelt in dat licht. Een ikoon nodigt uit om 
dat licht te bereiken.

Tot slot een enkel woord aan degenen bij wie een ikoon een nieuw 
onderkomen heeft gekregen. 

U allen wens ik toe dat deze ikoon ook u licht zal brengen en u dit 
cadeau naar waarde zult schatten. Als u er een kaarsje bij brandt 
laat dan af en toe uw gedachte bij de maker ervan zijn.

Lieve maker, aan niemand had je deze zoektocht meer toevertrouwd 
dan aan je dochter. 
Ik dank je voor het vertrouwen dat je me gaf. We hebben samen 
gebeden om een goed onderkomen voor de ikonen. Beiden zijn we 
dankbaar met deze uitkomst.
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LEZENSWAARDIG

Wat doen we met deze crisis?
Auteur: A. Rakhorst e.a.
Uitgever: Abdij van Berne
Prijs: 9,99

VLUGSCHRIFT VAN INSPIRATIE EN HOOP IN ONZEKERE TIJDEN
Kunnen we straks spreken van vóór en ná corona, zoals van voor en na Christus? Is corona een 
gamechanger, een keerpunt in de geschiedenis? Of zal zodra er een vaccin is alles toch bij het 
oude blijven? Intussen is het COVID-19-virus al veel meer dan een 'griepje' gebleken. De samen-
levingen die door het virus getroffen zijn hebben het in meer of mindere mate zwaar te verduren 
(gehad). De uiteindelijke balans van de schade is nog onzeker, maar zal naar verwachting heel 
fors zijn. Tegelijk zijn er nieuwe kansen.
Als bijdrage aan de actuele maatschappelijke bezinning heeft de uitgeverij van de Abdij van 
Berne bevlogen mensen uit haar directe netwerk (Anne-Marie Rakhorst, Eric van Gorp, Frits 
van der Meer, Jan Hendriks, Joost Jansen o.praem, René Grotenhuis en René Peters) met een 
specifieke deskundigheid gevraagd hun persoonlijke en professionele licht te laten schijnen 
op de coronacrisis en lijnen uit te zetten naar de toekomst. Hun bijdragen zijn in dit boek 
samengebracht.

Bericht van de kapel op de begraafplaats Adelbert
door Tonneke Gieske-Post

Zoals steeds vermeld in vorige uitgaven van dit Parochieblad is de kapel op de begraafplaats Adelbert dagelijks 
geopend en we hebben gemerkt dat u er dankbaar gebruik van maakt. Begin vorig jaar was bij het bestuur de vraag 
gerezen te onderzoeken of de mogelijkheid er was om de kapel tijdens deze pandemie open te stellen. We merkten 
dat er behoefte was aan een plaats om even tot rust te komen te midden van de hectiek, om zo maar even te zitten 
en te genieten van de stilte of van wat muziek, als rustpunt tijdens een wandeling, een kaarsje voor een dierbare 
ontsteken, wat in het boek schrijven of gewoon niets, alleen maar ZIJN. Wat een verrassing is het te merken dat iemand 
regelmatig verse bloemen neerzet, dat de gedichtjes op de tafel meegenomen worden en er aan het eind van iedere 
dag kaarsjes branden. Zoals velen van u inmiddels gemerkt hebben konden we, met behulp van vijf nieuwe vrijwilligers 
en extra inzet van de vrijwilligers die er al waren, de kapel dagelijks tussen 11.00 en 16.00 uur openen. Hartelijk dank 
aan alle sleutelbewaarders!  

Ik trek mij terug en wacht
Dit is de tijd die niet verloren gaat

Iedere minuut zet zich in toekomst om
Ik ben een oceaan van wachten,

waterdun omhuld door ‘t ogenblik.
Zuigende eb van het gemoed,

dat de minuten trekt en dat de vloed
diep in de duisternis bereidt.

Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?
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Parochianen ziek? 
Vroeger kregen we bericht als een parochiaan ziek was 
of in het ziekenhuis was opgenomen. Nu hopen we dat 
anderen dat aan ons doorgeven. Daarom nodigen wij u 
uit, als bij een zieke bezoek thuis of in het ziekenhuis op 
prijs wordt gesteld, dit aan ons door te geven. 

Wilt u dit dan op een briefje in de brievenbus van de kerk 
deponeren of opsturen aan: 
Parochiegemeenschap Bloemendaal  
Bispinckpark 1 2061 SG Bloemendaal.

Vergeet niet het thuisadres of in welk ziekenhuis de  
patiënt verpleegd wordt te vermelden. 

Thuiscommunie
Mocht u niet meer naar de kerk kunnen komen en wilt u 
toch de communie ontvangen, dan kunt u contact opne-
men met mw. Trix van Holk-van ’t Hof, tel: 023-5373904.

Ouderenpastoraat
Contactpersoon mw. Tonneke Gieske-Post,  
tel: 023-5273637.

Uitvaarten Parochiegemeenschap Bloemendaal
Voor inlichtingen uitsluitend voor een uitvaart kunt u 
bellen naar tel: 06-33592492 b.g.g. 06-51365156.

Cantorij
Voor een uitvaart of huwelijk beschikt onze parochie over 
een speciale Cantorij. 
Onder professionele leiding wordt elke vrijdag in de on-
even weken van 10.30-12.30 uur gerepeteerd in onze kerk. 

Kerkbalans vergeten?
U kunt uw bijdrage voor de Kerkbalans overmaken op ons 
bankreknr. NL14INGB0000551213
t.n.v.: R.K. Parochiegemeenschap Bloemendaal o.v.v. 
'Kerkbalans'. 

PERSONALIA

BALLON  
Ik stuur je een brief aan een rode ballon 
je bent nu zover en 
ik kijk naar de sterren 
en wou dat ik je bereiken kon

Misschien ben je nu wel heel dicht bij de zon
Zal de wind voor je waaien?
Mag je zwieren en zwaaien 
en drijven net als mijn ballon?

Zonder geluid komt hij nu naar je toe 
al zit ik vanbinnen 
je naam uit te schreeuwen

Ik wil met je praten al weet ik niet hoe 
mocht je hem vinden 
laat het dan even, 
heel even maar sneeuwen? 

Yvonne van Emmerik

Overleden  

2 maart    mw. A.M.J. Wopereis-Hulshoff  
geb. 11-02-1932

11 maart    dhr. J.F.J. Hoefmans  
geb. 27-07-1935

2 juni    mw. J.M. Smits-Kluyskens 
geb. 23-01-1928

Telefonisch aanmelden voor de viering 
bij Trix van Holk hoeft niet meer. Wel nog 
aanmelden bij de deur van de kerk, dan 
kunnen we de plaatsen goed verdelen. 



Nieuws uit parochie 
Overveen
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GESCHENKEN VAN PAROCHIANEN  

Steeds verrassend en verheugend om, middels 
een geschenk, de geschiedenis van onze parochie 
te kunnen aanvullen. Wij ontvingen van de 
familie Tweehuijsen een litho (steendruk) van de 
inwijding van onze kerk. Op de achterkant lazen 
wij het volgende:
De kerk van Overveen werd op 24 september 
1856 door mgr. Van Vree, bisschop van Haarlem, 
plechtig gewijd. 
R. Craeyvanger uit Amsterdam heeft op 
schilderslinnen een afbeelding van de 
plechtigheid gemaakt. Toen pastoor 
Schoonderbeek op 30 december 1857 zijn zilveren 
priesterfeest vierde verzocht hij Craeyvanger een 
litho te ontwerpen van de kerkinwijding. Deze litho 
werd aan alle parochiegezinnen geschonken. 
Mgr. Van Vree ontving ook een exemplaar met 
het verzoek de litho bij zijn voorgenomen bezoek 
aan de paus in Rome te overhandigen. Als dank 
schonk de paus een verguld zilveren pyxis met de 
woorden: ‘Geef deze aan de pastoor en vraag hem 
voor de paus te bidden.’
(Noordwijkerhout, 15 september 1984)

U kunt de ingekleurde litho bewonderen in de 
hal van onze pastorie. Van de familie Van Galen 
kregen wij een door opa Van Galen met de hand 
gesmede schildersezel, een prachtig geschenk. De 
litho heeft op deze ezel een mooie plek gekregen!

Nogmaals dank aan de schenkers!
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‘Gezigt in de parochiekerk van Overveen. In den oogenblik dat ZDH de Bisschop van Haarlem onder 
de inwijdingsmis den H. Zegen geeft. 24 september 1856 en ter gedachtenis aan mijn vijfentwintig jarig 
Priesterschap, gevierd op 30 december 1857’

G. Schoonderbeek Pastoor
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PRATEN MET GOD, 
ETTY HILLESUM (1914-1943)

‘Ik zou lang willen leven om later nog eens te kunnen uitleggen. Als dat me niet vergund is, welnu, 
dan zal een ander het doen. En dan zal een ander mijn leven verder leven, daar waar het mijne is 
afgebroken.’

De dagboeken en brieven van Etty Hillesum, 
een jonge joodse vrouw, werden geschreven 
in bezet Amsterdam en in Kamp Westerbork. 
Tegen het dreigend decor van de oorlog 
en deportatie legt zij verantwoording af 
van haar groeiend geloof in de menselijke 
mogelijkheden. Zij vindt steun bij Augustinus, 
de Evangelisten, Rilke en bijna dagelijks bij 
haar persoonlijke God.
Enkele van haar gebeden tot God:

‘Praten met jou, mijn God. Is dat wel goed? 
Met voorbijgaan van de mensen heb 
ik alleen nog maar behoefte met jou te 
spreken. Ik heb de mensen zo verschrikkelijk 
lief, omdat ik in ieder mens een stuk van jou 
liefheb, mijn God. En ik zoek jou overal in de 
mensen en ik vind vaak een stuk van jou. Ik 
probeer jou op te graven in de harten van 
anderen’
.
‘Ik vecht niet met jou mijn God, mijn leven is 
één grote samenspraak met jou. Wanneer 
ik in bed lig en rust in jou, mijn God, lopen 
me soms de dankbaarheidstranen over het 
gezicht en dat is dan mijn gebed.’

‘Het leven is zo schoon en zo rijk. Het is zo 
dat je in God zou kunnen geloven.’

‘God ik meen dat er plaats is voor schone 
dromen naast de wrede realiteit en ik blijf je 
schepping prijzen God, ondanks alles.’

‘God laat me geen kracht, geen snippertje 
kracht verliezen aan haat, geen nutteloze 
haat tegen soldaten. Ik zal mijn kracht 
sparen voor andere dingen. God geef me 
veel kracht.’

‘Heilige Augustinus en de Evangelisten zijn 
in mijn leven, ze bevolken mijn leven.’

‘God geef me dat ik geen stroompje kracht 
verspil aan angst of onrust, maar dat ik alle 
krachten ter beschikking houd om deze dag 
te dragen.’

‘Angstige visioenen voor de toekomst heb ik 
niet.’

‘Verwacht niet dat God u voortdurend Zijn 
hoogtijden geeft, maar leer het leven van 
elke dag in Gods kracht te besteden.’

Uit mijn favoriete boeken,

Cor Kroon
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WOORD VAN PAUS FRANCISCUS
De problemen van de biddende mens

Het is niet de schuld van de verstrooiingen, 
maar we moeten ze wel overwinnen. Er is een 
deugd die deel uitmaakt van het erfgoed van 
ons geloof, maar die vaak wordt vergeten. 
Toch is die heel zichtbaar in het Evangelie. 
Die deugd noemen we waakzaamheid. Jezus 
zegt het vaak: ‘Wees waakzaam, bid.’ De 
catechismus noemt die deugd expliciet in 
het gedeelte over het gebed. Jezus herinnert 
zijn leerlingen aan de plicht van een sober 
leven, geënt op de gedachte dat Hij vroeg 
of laat terug zal keren, zoals een bruidegom 
van zijn huwelijksreis of een reisleider van 
zijn reis. Maar omdat we noch de dag, noch 
het uur van zijn terugkeer kennen, is elke 
minuut van ons leven kostbaar en moeten 
we die niet verdoen met verstrooiingen. 
Op een voor ons onbekend moment zal de 
stem van onze Heer weerklinken: zalig zijn 
die dag de dienaren die Hij ijverig aantreft, 
geconcentreerd op dat wat echt telt. Zij zijn 
niet verloren geraakt doordat ze elke fijne 
gedachte die bij hen opkwam volgden, maar 
ze hebben geprobeerd de juiste weg te 
bewandelen, door het goede te doen en hun 
taak te vervullen.

Dan de dorheid. De catechismus beschrijft 
die als volgt: ‘Aan het hart wordt iedere 
smaak voor gedachten, herinneringen en 
gevoelens, zelfs spirituele, ontzegd. Dat is de 
tijd van het zuivere geloof dat trouw, samen 
met Jezus, blijft verwijlen in de doodsstrijd 
en in het graf.’ De dorheid doet ons denken 
aan Goede Vrijdag, aan de nacht van Stille 

Zaterdag, aan die hele dag: Jezus is er niet, Hij 
ligt in zijn graf. Jezus is dood en wij zijn alleen. 
Die gedachte is de moeder van de dorheid. 

De spirituele meesters beschrijven de 
ervaring van het geloof als een voortdurend 
springen tussen tijden van troost en 
wanhoop: momenten waarop alles 
gemakkelijk is en andere momenten die 
getekend worden door zwaarmoedigheid. 
Wat dan te doen met dit opeenvolgen van 
enthousiasme en moedeloosheid? Je moet 
leren om altijd te blijven wandelen. De ware 
vooruitgang in het spirituele leven zit niet in 
het vermenigvuldigen van de momenten van 
extase, maar in het vermogen te volharden 
op de moeilijke momenten: wandel, wandel, 
wandel … en als je moe bent, stop dan 
even en ga dan weer wandelen. Maar met 
volharding. We moeten leren zeggen: ‘Ook al 
lijkt U, mijn God, er alles aan te doen om mij 
te doen ophouden met geloven in U, toch 
blijf ik tot U bidden.’
De gelovigen houden nooit op met bidden!

Bidden is niet gemakkelijk: er zijn heel veel problemen waar we tegen 
aanlopen in het gebed. We moeten die kennen, onderscheiden en 
overwinnen. Het eerste probleem dat de biddende mens tegenkomst is 
verstrooiing. Je begint te bidden en dan gaan je gedachten alle kanten 
op. Je hart is op de ene plek en je geest op een andere … We ervaren 
allemaal die voortdurende maalstroom aan beelden en gedachten in 
onze slaap. En we weten allemaal dat het niet goed is om toe te geven 
aan die slordige neiging. 
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DOPELINGEN

Buiten onweer, binnen geborgenheid door het doopsel.
Zondag 9 mei was het dan zover. Na uitstel door corona 
kwamen Marco de Ruiter en Daniela Schorn-de Ruiter 
met hun derde zoon, Yuri Daniel Sean de Ruiter (geboren 
op 19 januari 2020), naar de kerk om hem door het 
sacrament van het Heilig Doopsel op te laten nemen 
in onze katholieke geloofsgemeenschap. Hoewel het 
jammer was dat de Duitse peter en meter door de 
quarantainemaatregelen niet aanwezig konden zijn, 
was het een vreugdevol samenzijn met de opa en oma 
en andere aanwezige familieleden. Het doopsel vond 
plaats centraal voor het altaar, in een mooie eigen 
doopschaal die als bijzondere herinnering thuis een mooi 
plekje krijgt. Yuri’s broers Jasper (8 jaar) en Milan (6 jaar) 
waren erg aandachtig en wisten de vragen van kapelaan 
Beemster goed te beantwoorden. Na het doopsel sprak 
Yuri’s oma een mooi gedicht uit vol hartelijke wensen. 
Bijzonder was dat het doopsel werd opgeluisterd door 
krachtige donderslagen als gevolg van het onweer dat 
buiten woedde. Onweer, dat maakte dat we juist de 
geborgenheid bij God die in het doopsel tot stand komt, 
bijzonder konden ervaren!
Wij wensen Daniela en Marco dat Yuri, samen met zijn 
broers, mag opgroeien in goede gezondheid en in de 
kracht en de vreugde van de band van vriendschap met 
God, met Jezus, die in het doopsel is hersteld. 

Even kleinschalig als mooi
Op 30 mei, een zonnige zondag, werd Orlando Capilli 
(geboren op 30 januari 2021), zoon van Federico en 
Martina Capilli, gedoopt in de kerk. Federico en Martina 
komen uit Italië en zijn voor hun werk naar Haarlem 
verhuisd. Omdat hun familie in Italië woont was er, behalve 
de ouders van Orlando en kapelaan Beemster, niemand 
bij het doopsel aanwezig. Dit maakte het niet minder 
sfeervol, integendeel! Het was daardoor heel persoonlijk 
en Orlando kon in de prachtige grote doopvont worden 

gedoopt. Eén ding is 
zeker, niet alleen de 
ouders waren blij met dit 
eerste sacrament voor 
hun zoon, ook Orlando 
zelf kraaide tijdens het 
doopsel van vreugde met 
een grote glimlach op zijn 
gezicht. Wij wensen Federico en Martina en hun zoontje 
Orlando een gezegende toekomst en dat zij heel veel 
vreugde aan hun prachtige zoon mogen beleven. 

Dubbele vreugde tijdens de doop van Pablo en Tim Vos
Op deze stralende zondag 30 mei werden ook Tim en 
Pablo Vos gedoopt. Tim is één van de 40 kinderen die op 
27 juni hun Eerste Heilige Communie ontvangen in de St. 
Bavo kathedraal. Toen kapelaan Beemster in oktober 2020 
de familie Vos bezocht en aan Tim uitlegde wat de Heilige 
Communie is, besloot niet alleen Tim (9 jaar), maar ook zijn 
broertje Pablo (7 jaar) om gedoopt te willen worden.
Tim August Antonius Vos en Pablo Maria Vos zijn de zoons 
van Michiel en Nicole Vos-Smits uit Haarlem. Michiel en 
Nicole trouwden 11 jaar geleden in de kerk van Overveen 
en wilden graag hun kinderen daar ook laten dopen. Met 
familieleden, van heinde en ver, werd het een feestelijke 
doop. Bijzonder was dat niet alleen Tim, maar ook de 
jongere Pablo, op meerdere van de vragen van kapelaan 
Beemster de juiste antwoorden wist te geven. Omdat 
vanwege coronaregelgeving de ruimte rond de doopvont 
te klein was, werd gedoopt op een tafeltje voor het altaar 
in een prachtige schaal die Michiel en Nicole daarvoor 
hadden meegebracht en als bijzondere herinnering 
mee naar huis namen. Ontroerend mooi was dat, na de 
toewijding van de beide jongens aan onze hemelmoeder, 
door Nicole’s vader met een prachtige sonore basstem het 
Ave Maria ten gehore werd gebracht. Na afloop van het 
dopen werd buiten op het kerkplein de kurk van een fles 
geschoten en werd er nog even gezellig getoost! 
Mogen Tim en Pablo en hun ouders als gezin de vreugde 
en kracht van dit heilig sacrament in de toekomst met 
elkaar meer en meer ervaren en beleven.

PERSONALIA 



INTENTIES
18 juli
Ton Groenendijk, Fer Roozen, Kroon 
Galema, Jaime Yavar Guzman, Erna 
Heertje-Kreijmborg, José Josso-Kuipers, 
ouders Van der Zwan-Willemse, Ton en 
Lenie van Wijk, ouders Bos-Wartena, 
overledenen familie Kimman, Bep 
Groenendijk-van der Velden, Hanny 
Möllmann-van der Vooren
1 augustus
Pastoor Gijs Ockhuijsen, Ton en Lenie 
van Wijk, Hanny Möllmann-van der 
Vooren, José Josso Kuipers, Riet van 
Wees-Duineveld, Ton Groenendijk
15 augustus
Anneke Hoogland-Blijleven, Fer Roozen, 
Kroon Galema, overledenen familie 
Jünger, ouders Bos-Wartena, Ton 
Groenendijk, Hanny Möllmann-van der 
Vooren, José Josso Kuipers
29 augustus
Pastoor Jan Hopman, Jaime Yavar 
Guzman, Fini Anna Willemse-Dahmen, 
Bep Groenendijk-van der Velden, Erna 
Heertje-Kreijmborg, Hanny Möllmann-
van der Vooren, José Josso Kuipers, Ton 
Groenendijk
5 september
Hanny Möllmann-van der Vooren, 
Anneke Hoogland-Blijleven, Ton 
Groenendijk, ouders Van der Zwan-
Willemse, Ton en Lenie van Wijk
19 september
Fer Roozen, Kroon Galema, Ton 
Groenendijk, Hanny Möllmann-van 
der Vooren, José Josso-Kuipers, Bep 
Groenendijk-van der Velden, Erna 
Heertje-Kreijmborg, ouders Bos-
Wartena, overledenen familie Kimman

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
Maria Adriana Bernardina Kok-van Beek, 85 jaar
Zij woonde aan de Noorder Tuindorpslaan, 
Haarlem

Elisabeth Groenendijk-van der Velden, 91 jaar
Zij woonde in de Blinkert, Haarlem

Ferdinandus Alfonsus Maria Roozen, 81 jaar
Hij woonde aan de Oranje Nassaulaan, Overveen

Acronius Gerrit Galema, 92 jaar
Hij woonde in het Bispinckpark, Bloemendaal

Zij liggen begraven op: 

Voor info over het kerkhof Overveen:  
023-5277462 of  
secretariaat.boaz@outlook.com

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

Zondag 4 juli pastoor B. Putter                               kanunnik A. Hendriks                                    diaken G.J. v.d. Wal kapelaan T. Warnaar diaken R. Mascini

Zondag 11 juli diaken G.J. v.d. Wal pastoor B. Putter                               kanunnik A. Hendriks                                    kapelaan N. Beemster                                           kapelaan T. Warnaar F. Visser 

Zondag 18 juli kapelaan N. Beemster                       kanunnik A. Hendriks                                    kapelaan T. Warnaar mgr. J. Hendriks          broeder Savio

Zondag 25 juli pastor D. Duijves                                          T. Boddaert kanunnik A. Hendriks                            diaken G.J. v.d. Wal mgr. J. Hendriks W. Blüm

Zondag 1 augustus kapelaan N. Beemster                       kanunnik A. Hendriks                                    pastoor B. Putter kapelaan T. Warnaar diaken R. Mascini

Zondag 8 augustus kapelaan T. Warnaar diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks                                 kapelaan N. Beemster                                           pastoor B. Putter  A. McDonnell 

Zondag 15 augustus pastoor B. Putter                               kanunnik A. Hendriks                                 kapelaan N. Beemster kapelaan T. Warnaar broeder Savio

Zondag 22 augustus pastor D. Duijves                                          T. Boddaert
kanunnik A. Hendriks                                    

Familiezondag 
kapelaan T. Warnaar   pastoor B. Putter    F. Visser 

Zondag 29 augustus                            kapelaan T. Warnaar kanunnik A. Hendriks                                    diaken G.J. v.d. Wal pastoor B. Putter J. Obdam

Zondag 5 september  kapelaan N. Beemster                       kanunnik A. Hendriks                                    pastoor B. Putter kapelaan T. Warnaar L. Besselink

Zondag 12 september pastoor B. Putter                               pastor D. Duijves                                          kanunnik A. Hendriks                                    diaken G.J. v.d. Wal kapelaan T. Warnaar broeder Savio

Zondag 19 september kapelaan T. Warnaar kapelaan N. Beemster                                           diaken G.J. v.d. Wal pastoor B. Putter   F. Visser 

Zondag 26 september pastor D. Duijves                                          pastoor B. Putter                               kapelaan T. Warnaar diaken G.J. v.d. Wal mgr. J. Hendriks  A. McDonnell 

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.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN OVER DE VIERINGEN
-  Het aantal aanwezigen kan beperkt zijn. Reserveren is daarom soms verplicht,  

zie daarvoor www.rkhaarlem.nl – vieringen.
-  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.
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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

Zondag 4 juli pastoor B. Putter                               kanunnik A. Hendriks                                    diaken G.J. v.d. Wal kapelaan T. Warnaar diaken R. Mascini

Zondag 11 juli diaken G.J. v.d. Wal pastoor B. Putter                               kanunnik A. Hendriks                                    kapelaan N. Beemster                                           kapelaan T. Warnaar F. Visser 

Zondag 18 juli kapelaan N. Beemster                       kanunnik A. Hendriks                                    kapelaan T. Warnaar mgr. J. Hendriks          broeder Savio

Zondag 25 juli pastor D. Duijves                                          T. Boddaert kanunnik A. Hendriks                            diaken G.J. v.d. Wal mgr. J. Hendriks W. Blüm

Zondag 1 augustus kapelaan N. Beemster                       kanunnik A. Hendriks                                    pastoor B. Putter kapelaan T. Warnaar diaken R. Mascini

Zondag 8 augustus kapelaan T. Warnaar diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks                                 kapelaan N. Beemster                                           pastoor B. Putter  A. McDonnell 

Zondag 15 augustus pastoor B. Putter                               kanunnik A. Hendriks                                 kapelaan N. Beemster kapelaan T. Warnaar broeder Savio

Zondag 22 augustus pastor D. Duijves                                          T. Boddaert
kanunnik A. Hendriks                                    

Familiezondag 
kapelaan T. Warnaar   pastoor B. Putter    F. Visser 

Zondag 29 augustus                            kapelaan T. Warnaar kanunnik A. Hendriks                                    diaken G.J. v.d. Wal pastoor B. Putter J. Obdam

Zondag 5 september  kapelaan N. Beemster                       kanunnik A. Hendriks                                    pastoor B. Putter kapelaan T. Warnaar L. Besselink

Zondag 12 september pastoor B. Putter                               pastor D. Duijves                                          kanunnik A. Hendriks                                    diaken G.J. v.d. Wal kapelaan T. Warnaar broeder Savio

Zondag 19 september kapelaan T. Warnaar kapelaan N. Beemster                                           diaken G.J. v.d. Wal pastoor B. Putter   F. Visser 

Zondag 26 september pastor D. Duijves                                          pastoor B. Putter                               kapelaan T. Warnaar diaken G.J. v.d. Wal mgr. J. Hendriks  A. McDonnell 

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
vanaf september alleen op de 
1e dinsdag
Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 
9.30 uur 1e en 3e vrijdag 
vanaf september alleen op de 
1e 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



Nieuws uit parochie
Aerdenhout
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† Dinsdag 20 april jl. overleed mevrouw  
WILHELMINA GEERTRUIDA HENDRIKA MARIA 
*WILHELMIEN*  VAN HUIJSTEE. 
Mevrouw Van Huijstee werd 86 jaar en woonde in de 
Nicolaas Beetslaan te Aerdenhout.
De uitvaartplechtigheid en de begrafenis vonden plaats 
in de Adelbertkapel en op de begraafplaats aan de 
Dennenweg te Bloemendaal.
Mevrouw Van Huijstee wilde alleen een vermelding van 
haar overlijden in het parochieblad en geen in memoriam. 
Dat zij mag rusten in vrede.

pastor Gerard Zaal 

† Op 12 mei was de afscheidsdienst van  
PUM SIMON-HOGE. Ze is 83 jaar geworden. Sinds 
september vorig jaar werd ze liefdevol verzorgd in 
Verpleeghuis Bosbeek, waar ze op 7 mei overleed. Met 
de Antoniuskerk en -parochie was ze zeer vertrouwd. Met 
een open mind. Waar ze kon was ze beschikbaar met haar 
gouden en gulle handen, bv als gastvrouw na de diensten.
De Zonnebloem had haar hart. Ze ging oa mee als 
vrijwilliger bij dagboottochten en was vele jaren  
regiobestuurslid. Inspiratie vond ze in de vrouwengroep 
genoemd naar Elisabeth Leseur. 
Iedereen hield van Pum. 
Ze is geboren in de schaduw van de oude Mariastichting 
in Haarlem. Daar was haar vader geneesheer-directeur. 
Zelf heeft ze gewerkt als doktersassistente. Op een 
feestje in Wassenaar kwam Otto Simon in haar leven, later 
docent geologie aan de UvA. Drie zonen kregen ze samen. 
Jarenlang was hun thuis in de Verbenalaan. 
Pum was een moeder, die er volgens de kinderen altijd 
was. Extra zorg was er voor de oudste, Alexander. Vanaf 
zijn zevende jaar was hij om zijn beperking niet meer 
thuis. Vijf jaar geleden overleed hij plotseling. Ze volgde 
de sportieve loopbaan en zelfs olympische successen 
van Diederik in het roeien. Ze was zelf ook sportief en 
niet bang, zelfs niet voor parachutespringen. Met Michiel 
volgde ze zijn ambities in Argentinië. Pum had een heel 
brede belangstelling. Helaas namen haar krachten af vrij 
gauw na de verhuizing naar het appartement Beukenrode 
in Heemstede. 
In de namen die ze bij haar doop ontving, Virginie 
Johanna Maria, wees niets op Pum. Zo noemde de Duitse 
kinderverzorgster haar: pummetje hummeltje. Het is altijd 
Pum gebleven .   

 em. pastor Dick Duijves
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† Zondag 16 mei overleed  
MARIA ELISABETH *Mieke*  WEVE-PIETERS 
Ze was samen met haar tweelingzus de oudste van een 
groot gezin. Mieke werd 85 jaar, na een bewogen leven in 
de zin van: er gebeurde heel veel in haar leven. Ze mocht 
studeren en ze leerde verschillende talen door haar werk 
in Parijs en Brussel.
Met haar man Egbert zette ze een notariskantoor op in 
Zandvoort, het eerste in het dorp.
Na de jaren in Zandvoort werd er verhuisd naar de 
Zandvoorterweg, bijna op de hoek van de Sparrenlaan en 
raakte zo vertrouwd met de Antoniuskerk.
Tijdens de uitvaartdienst, jammer genoeg ook weer 
in klein verband vanwege de coronamaatregelen, 
haalden dochter Lucia en zoon Boudewijn liefdevolle 
herinneringen op over Zandvoort, Aerdenhout, de 
Antoniuskerk en het drukke leven dat moeder Mieke heeft 
gehad. 
In het crematorium in Driehuis werd het ophalen van 
dankbare herinneringen aan Mieke door meerdere 
mensen voortgezet. Dat zij herenigd mag worden met haar 
man Egbert.                           

pastor Gerard Zaal

FRANS  VAN  DER  VLUGT 
* 09-08-1926   -   †  29-05-2021
We gedenken Frans graag, niet als vaste en vertrouwde 
parochiaan; hij heeft in het verleden wel regelmatig orgel 
gespeeld in uitvaartdiensten, al of niet met een klein 
uitvaartkoor. Dat deed hij ook in andere parochies en in 
enkele verzorgingshuizen.
Frans woonde aan de Lorentzkade 40 in Haarlem en 
werd 95 jaar. Eigenlijk al die jaren vitaal gebleven. Maar 
de laatste maanden ging zijn gezondheid achteruit en de 
laatste dagen heel hard in het ziekenhuis en één dag in 
het hospicehuis.
We hadden een (klein geworden) groepje emeriti en een 
emerita zuster, die eens per maand op zaterdagmiddag 
bijeen kwamen bij een van ons. 
Pastor Bob van Oploo was voorganger in de 
afscheidsdienst en pastor Wim Al en mijn persoon 
assisteerden.
In de dienst werd (uitvoerig!) ingegaan op het leven 
van Frans, zijn leven in het gezin, op zijn seminarie- en 
priesterjaren. Als kapelaan begonnen in Hoek van Holland, 
werd vervolgens al gauw vlootaalmoezenier. Frans heeft 
heel wat zeeën bevaren en landen bezocht. (We hoorden 
vaak heerlijke verhalen.) Uitgetreden, getrouwd, een gezin 
opgebouwd. Ze kregen twee jongens, die broederlijk 
bijeen, hun vader herdachten.
Frans werd begraven in het graf van zijn ouders op 
‘Adelbert’ aan de Dennenweg te Bloemendaal.
Daarna was bij de koffiekar op de parkeerplaats een hele 
reünie van familie en vrienden.

ook namens pastor Bob van Oploo en pastor Wim Al

pastor Gerard Zaal



Nieuws uit parochie 
Zandvoort
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Ronald van der Mije
Hoe talent aan het licht komt. Ronald van der 
Mije woont sinds 2009 met begeleiding op 
zichzelf in de Achtsprong. De woonvoorziening 
in de Poststraat in Zandvoort is een initiatief 
geweest van zijn ouders en van die van zijn 
medebewoners. Ronald is in 1983 geboren met 
het syndroom van Down. Om ook bij te dragen 
aan de bouw had hij voor een kerstmarkt een 
schilderijtje gemaakt. Alle beetjes helpen, niet-
waar. Alle monden van kijkers bij het stalletje 
vielen open van verbazing. 

Het meest nog van Zwaan, zijn moeder. Zij 
is zelf kunstenaar en heeft vele mensen 
les gegeven in schilderen. Dat haar eigen 
zoon zo'n talent voor schilderen heeft, 
was een openbaring. Dat Ronald een 
scherp observator is, was haar wel bekend. 
Ronald is geen kei in spreken; hij kon goed 
communiceren met zijn camera. Die nam hij 
overal met zich mee. Foto's lieten zien wat 
hij had meegemaakt op school, later ook op 
zijn werk in de Hartekampgroep. Hij heeft 
oog voor compositie. Hij is zo gefocust dat hij 
uren achtereen geconcentreerd kan werken. 
Zwaan heeft onmiddellijk gezorgd voor goed 
materiaal. Ze gaf hem les in schilderen en 

Zomerexpositie 11 juli - 12 september
De Upside van Down

Ronald van der Mije  kunstenaar
*

Beelden van Clementine van Polvliet
(† 8 januari 2021)
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leerde nieuwe technieken aan. Ronald kon 
zijn talent en plezier in schilderen verder 
ontwikkelen.
Ronald maakt inmiddels ook keramiek. Vooral 
is hij nu een begenadigd pyrograaf. Precies 
werk, waarbij met een brandertje vormen in 
hout worden gemaakt. 

Clowns
Ronald gaat op zoek naar wat hij graag 
wil verbeelden. Hij houdt van theater, van 
musicals. Hij raakt gefascineerd door clowns. 
Hij voelt hun melancholie, de tragi-komische 
vrolijkheid. De Dikke en de Dunne verschijnen 
op zijn doeken. Hij is niet kinderachtig en 
neemt letterlijk ruimte in zijn werk. Ninja 
Turtles, Disneylandschappen met aapjes 
volgen. Olifanten in woeste wouden. De 
natuur zet hij naar zijn hand; bladeren 
en bomen in de verschillende seizoenen. 
Terugkerende thema's zijn van Gogh-achtige 
bloesem, zonnebloemen.

Meestal maakt hij eerst een tekening. Dan 
schildert hij met zijn handen de achtergrond 
om daarna alles in te kleuren. Een schitterend 
gelaagd effect. Typerend voor Ronald - hierin 
openbaart zich al de pyrograaf – zijn de 
zwarte lijnen waarmee hij de tekeningen 
afbakent. Diezelfde lijnen gebruikt hij ook bij 
de potten die hij maakt. Het geeft het effect 
als van gebrandschilderde ramen. 

‘Ik ben kunstenaar’
Het werk van Ronald is niet onopgemerkt 
gebleven. Hij was al in 'Man bijt hond' op tv. 
In 2013 waren werken te zien in de foyer van 
'De Luifel' in Heemstede. Een van zijn werken 
is te zien in 'De Blauwe Tram' in Zandvoort. 
In de dierenartsenpraktijk van zijn zus aan de 
Grote Krocht hangen werken, evenals in het 
dierenasiel in Zandvoort Noord. 
Tijdens een cruise samen met zijn ouders 
deed zich het volgende voor. In het gesprek 
met medereizigers ging het over welke 
beroepen ze hadden. Bij het rondje sloegen 
ze Ronald over. Dat liet hij niet passeren. 
‘Ik ben kunstenaar’, zei hij zelfbewust. 
Deze uitspraak is de titel geworden van de 
tentoonstelling.

Op dit moment is, zoals hiervoor vermeld, schilderen niet meer zijn 
enige passie. Decoreren van aardewerk en houtbewerking als pyrograaf 
zijn nr. 1. Ook daarvan zijn voorbeelden op de expositie te zien.

Hoe totaal anders is deze kleurrijke expo vergeleken met het werk van 
de lithograaf Aart van Dobbenburgh, aan wie vorig jaar de expositie 
was gewijd. Deze heeft zijn leven lang principieel niet dan in zwart 
gewerkt. Toch is er een link met nu. Zwaan van der Mije heeft jarenlang 
met Van Dobbenburgh in zijn atelier aan de Duindoornlaan in Bentveld 
gewerkt. Ze heeft hem uitgedaagd ook eens te aquarelleren in kleur. 
Dat werd niet zo'n succes.

Clementine van Polvliet
Clementine overleed 8 januari j.l. Ze was nog maar 62 jaar oud. In de 
vorige aflevering van het Parochieblad stond het uitgebreide in memo-
riam voor Clementine. Van 1990 tot 2013 was ze pastor in de parochies 
Antonius&Paulus en Agatha. De uitvaartdienst vanuit de Antoniuskerk viel 
in de strenge lockdown. Weinigen konden het meemaken. Reden waarom 
op deze zomerexpositie een kleine ode wordt gebracht met Beelden van 
Clementine van Polvliet. Na haar afscheid in 2013 is pastoraat altijd deel 
van haar ziel gebleven.

Op deze expositie maken we kennis met een talent van Clementine, 
dat ze zelf laat ontdekte en dat haar zoveel energie en troost 
heeft gegeven. Achter haar smaakvol ingerichte huisje aan de 
Zandvoortselaan in Bentveld had ze een eigen atelier waarin ze 
beeldhouwde. Liefde daarvoor had ze tijdens een werk-midweek 
met een bevriende familie opgevat. Afrikaanse kunstenaars waren 
hun coaches. Beeldhouwen werd een kunstuiting die Clementine 
meteen te pakken had. Ze nam les en ging ook haar eigen weg. Ze 
leerde omgaan met materialen en het unieke geheim van iedere steen 
ontdekken. De zachte eerst en steeds meer ook de harde soorten. 
Nog geen grote en grootse werken, maar de ontwikkeling en de passie 
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is te zien in de meestal abstracte stukken. Een ontdekkingsreis in 
experimenteren met vormgeving, kijkobjecten met en zonder titel. 
Golvende bewegingen, rondingen en vormen die de steen zelf aan de 
beeldhouwer 'openbaart'. Soms dieren, vogels, vrouwenbeelden. Ook 
kleine objecten voor de tuin, - nee, niet de bekende kabouter. Steeds 
pogingen om een stukje/hakje dichter bij de kern te komen.

Op de tentoonstelling een selectie uit het werk, waarin ze zo graag 
verder had willen gaan. Een gelegenheid ook om herinneringen aan 
pastor Clementine boven te halen.

De combinatie met het werk van Ronald van der Mije zou Clementine 
zeer waarderen. Ze was goed in omgaan met mensen met een 
beperking, zoals haar grootste fan en petekind Carmen. Beperkt ? Och, 
wie niet.

  12 juli t/m 13 september 2021 

De Upside van Down 

Ronald van der Mije kunstenaar

Beelden van 

Clementine van Polvliet  

(1958 - 2021)

EXPOSITIE 

AGATHAKERK 

GROTE KROCHT 

ZANDVOORT

 11 juli  t/m 

12 september 
 woensdag zaterdag en zondag 

van 14.00 - 16.00 uur 

In de marge: acteurs met syndroom van Down
Het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci gezien door de Russische regisseur en fotograaf Raoef Mamedov. 
Een jaar lang (1998) werkte Mamedov met mensen met het syndroom van Down. Hij noemde ze consequent 'bijzondere 
acteurs'. In de jaren tachtig had hij gewerkt in een psychiatrisch ziekenhuis in Azerbeidzjan. Daar was hij zeer onder de 
indruk gekomen van hun onbevangenheid en clowneske speelsheid. Daarbij de combinatie van een intense capaciteit 
voor ernst en het vermogen in het hier en nu te leven. Mamedov had een vrouw en vijf mannen gerekruteerd in een 

dagverblijf. Mamedov maakte met hen 
van het Avondmaal een vijfluik. Hij 
kreeg met dit fotoproject 'Het Laatste 
Avondmaal' nationale bekendheid. 
Hij is later nog doorgegaan met 
geënsceneerde Bijbelse taferelen 
met bijzondere acteurs. Denk aan de 
aankondiging van de engel aan Maria, 
de geboorte van Jezus, de vlucht naar 
Egypte. Een impressie is te zien op de 
zomerexpositie.

Werkgroep Zomerexpositie,
Herma Bluijs
Dick Duijves

Sandra Kluyskens
Paul Sweerts
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OOK DIACONIE
De vakantie komt eraan en voor het tweede jaar op rij gooit Covid 19 oftewel het coronavirus letterlijk roet in het eten van 
de vakantieplannen, zoals de Jongerenwerkers van Pluspunt gewend waren die te organiseren. Helaas ook dit jaar geen 
kinderkamp. Veel te gevaarlijk zo’n bustocht met zijn allen en samen slapen in Vierhouten is er al helemaal niet bij. Ook 
achter de Linnaeushof-speeltuindag, waar elk jaar door de gezinnen zo geweldig naar uitgekeken wordt, staat nog een 
groot vraagteken. 

Nu volwassenen zo goed als allemaal gevaccineerd zijn is 
het vooral de jeugd, zeg maar de leeftijdsgroep van 12 tot 
28 jaar, die het zwaarst getroffen is door de consequenties 
van de lange lockdown. Jongerenwerk Pluspunt zag dit 
gebeuren en begon het project ‘Huiskamer’, waar de 
Zandvoortse jeugd op een corona-verantwoorde manier 
bij elkaar kan komen. 
‘We zien de nood en doen dit gewoon’, aldus dhr. Wijnia, 
directeur van Pluspunt. ‘Geld komt op de tweede plaats, 
we zien wel!’ De Huiskamer met al zijn mogelijkheden 
midden in het dorp in De Blauwe Tram is, door zijn 
laagdrempelige vrije inloop, de samenwerking met Duco 
van Team Sportservice en Kas van Streetcornerwork, 
ondertussen een groot succes geworden. Een moeder 
zegt: ‘Ik heb het best zwaar gehad met de thuisscholing 
van twee kinderen en nee, het is thuis niet altijd even 
gezellig. Daarom is het voor de kinderen fijn om even eruit 
te zijn, om even samen met anderen wat leuks te doen.’
Vanuit de diaconie ondersteunen we altijd de kampweek 
en de Linnaeushofdag. Nu kunnen we denken: wat niet is 
kost ook niets, lekker voordelig dit jaar! Maar zo zitten we 
als diaconale werkgroep niet in elkaar. 
Weet u nog wat Loesoe is? Loesoe, een straatwoord van 
de jeugd. Het betekent: Weggaan. Welnu, de Huiskamer 
wordt in de vakantieweken ‘Loesoe’. Loesoe, met een 

heel wisselend aanbod van activiteiten, al naargelang het 
weer het toelaat: binnen of buiten op het plein, voor de 
deur of op het strand. Er wordt buiten trefbal gespeeld 
en gevoetbald en binnen in workshops geknutseld, 
gefrutseld, gezongen en gedanst. In de pauzes zijn er 
gezonde snacks en broodjes met knakworst en is er wat 
te drinken. Het worden geheel verzorgde dagen alsof je 
echt weg bent, alleen slapen doe je thuis. En mocht er, 
je weet maar nooit, alsnog coronaproef in september 
een Linnaeushofdag georganiseerd kunnen worden voor 
gezinnen die zo’n uitje zelf niet kunnen betalen, dan 
mogen ze zeker op ons rekenen. In vol vertrouwen hopen 
we Loesoe en de mogelijke Linnaeushofdag financieel te 
kunnen ondersteunen vanuit de opbrengst van de rugzak 
die weer enkele weken in onze kerk zal hangen. 
Veel dank voor uw bijdrage van de Jongerenwerkers 
van Pluspunt, Marieke en Chantal, en van alle blije 
kindergezichtjes.
Ook wij als diaconale werkgroep bedanken natuurlijk 
iedereen voor de gulle gaven, want ook al zien we elkaar 
niet elke week, als gemeenschap blijven we onderling 
hecht verbonden.

Tilly Boddaert

Fairtrade-artikelen
 
Tijdens de Zomerexpositie zullen ook fair trade-artikelen en enkele Agathasouvenirs verkocht worden.
In de meeste delen van de wereld speelt COVID-19 dagelijks een grote rol. Ondanks de pandemie 
blijven miljoenen boeren en werknemers doorwerken op het land om ons van voedsel te kunnen 
voorzien. Fairtrade zet zich in voor deze boeren en werknemers. Niet alleen de Fairtradepremie, 
maar ook een speciaal fonds helpen de producenten om noodzakelijke investeringen te doen. Denk hierbij aan de 
aankoop van beschermingsmiddelen en het bieden van een buffer voor economisch herstel. Zo heeft bijvoorbeeld 

theeplantage Hatton Plantations Limited op Sri 
Lanka essentiële medische middelen kunnen 
verspreiden zoals mondkapjes, ontsmettingsflessen en 
ontsmettingsmiddel. Hierdoor hebben zij een veilige 
werkomgeving voor hun medewerkers kunnen creëren.  



32 - Parochieblad -

Taizévieringen
 
Op 2 juli en 3 september vinden deze 
vieringen plaats in onze Agathakerk, 
aanvang 19.30 uur.

Sam’s Kledingactie

in Zandvoort en 
Aerdenhout 
Op 28 en 29 mei vond de halfjaarlijkse 
kledingactie plaats. Deze keer werd de 
kleding niet gelijk zaterdag opgehaald, 
maar pas op maandagochtend, waar 
Herma Bluijs en Jaap Mettes een flinke tijd 
bezig zijn geweest om alle ingeleverde 
kleding in Zandvoort en Aerdenhout, 
samen met de chauffeur, in een kleine 
vrachtauto te krijgen. Er moest zelfs voor 
de dozen met kleding nog extra gereden 
worden: het paste er niet in een keer 
allemaal in. De opbrengst was ruim 2,5 
ton. 
Veel dank aan de gevers van de kleding 
en aan de hulpen op maandag, maar ook 
op vrijdagavond en zaterdagochtend: 
Jacques Overpelt met zijn kleinkinderen 
en Paul Sweerts, die ook zorgden dat 
alle zakken uit Aerdenhout, waar Hans 
van den Eijkhof de kleding in ontvangst 
had genomen, zaterdagmiddag naar 
Zandvoort gebracht werden.  

ZONNEBLOEMLOTERIJ  

De Zonnebloem afdeling Zandvoort bestaat dit jaar 
50 jaar. Het idee was groots uit te pakken met vele 
activiteiten voor onze doelgroep, maar helaas. Dat 
zat en zit er nog niet in. 
Onze afdeling maakt deel uit van de Nationale Vereniging 
De Zonnebloem, die een van de grootste landelijke 
vrijwilligersorganisaties in Nederland is. Zij zet zich in voor 
mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, leeftijd 
of handicap. Zo’n 150.000 mensen genieten jaarlijks van 
dagactiviteiten en aangepaste vakanties. Deze activiteiten, en 
met name de persoonlijke aandacht en begeleiding, voorzien in 
een sterk groeiende behoefte in de samenleving. Ruim 15% van 
de Nederlandse bevolking heeft matige of ernstige lichamelijke 
beperkingen en door vergrijzing neemt dit percentage alleen maar 
toe. Voor het organiseren van al deze, aangepaste, activiteiten is 
veel geld nodig. Daarom vindt elk jaar een loterij plaats. 
Op zondag 26 september zullen weer Zonnebloemloten 
aangeboden worden. De kosten zijn € 2,- per lot. Er zijn geldprijzen 
te winnen tussen € 15,- en € 15.000,-, cadeaubonnen, laptops, 
e-readers, iPads, electrische fietsen, dagjes uit of weekendjes weg, 
etc. De trekking vindt plaats op 8 november. 
De trekkingslijst zal oa op Teletekst te vinden zijn en op de 
Zonnebloemwebsite: www.zonnebloem.nl/loterij.
Ook tijdens de Zomerexpositie kunt u loten kopen..

Groene vingers   

Wie oh wie wil onze ‘Tuingroep’ vast of zo af en toe komen 
versterken? De Agathabegraafplaats is groot en de meeste 
vrijwilligers raken op leeftijd, hoewel iedereen het nodige werk blijft 
verzetten. Maar wat extra, jongere, krachten, zou enorm welkom 
zijn. De vaste middag is woensdag, maar uiteraard is hulp op een 
andere dag/ ander tijdstip ook van harte welkom. 
Mocht je interesse hebben, neem dan contact op met de beheerder 
van de begraafplaats: Herma Bluijs, tel: 023-5736321. 
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PERSONALIA
LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

Op 29 april werden twee Zandvoorters, die ook veel 
vrijwilligerswerk voor onze kerk verzetten, koninklijk 
onderscheiden: JAN WASSENAAR EN PETER VERSTEEGE.
Jan is, naast heel actief voor de Seniorenvereniging, de Lokale 
Raad van Kerken en het Genootschap Oud Zandvoort, een niet 
weg te denken vrijwilliger, zovele jaren samen met Marina actief 
in onze kerk. Als een van de kosters, lid van de werkgroep ‘schoon 
schip’, het kopiëren van de liturgieboekjes, en nog zoveel meer: 
Jan verleent hulp waar nodig is. 
Peter werd geroemd om al zijn activiteiten vanuit zijn Rijwielzaak 
voor de plaatselijke en landelijke wielersport. Daarnaast actief in 
onze kerk sinds de verbouwing van het interieur in 2007: gestart 
met het verwijderen van vele lijmresten van de stenen vloertegels. 
Daarna actief gebleven voor allerhande klussen in en rond de 
kerk, lid van de Evenementencommissie, vele jaren samen met 
zijn vrouw Ria, en een zeer gewaardeerd lid van de ‘Tuingroep’. 
Altijd oa druk in de weer om met diverse materialen het onkruid 
proberen te bestrijden.

VAN HARTE GEFELICITEERD !

OVERLEDEN

† Op 27 mei overleed in het Spaarne 
Gasthuis een kleurrijke parochiaan. Zon, zee 
en zonnebloem stonden dan ook op het 
overlijdensbericht van NICO ZONNEVELD. 
Geboren Zandvoorter, ooit de Benjamin in het 
gezin Zonneveld. Kortgeleden had hij inmiddels 
zijn negentigste verjaardag gevierd. De dood is 
toch vrij onverwacht gekomen. Een groot verlies 
voor zijn levenspartner Wim Brethouwer. Hoe 
bijzonder is 64 jaar samenleven. Dat vonden 
ze zelf ook. Ieder kroonjaar werd feestelijk in 
dankbaarheid gevierd. Hun vriendschap stamt 
uit het befaamde Café ‘t Mandje, waar ‘de 
koningin van de Zeedijk’ Bet van Beeren een 
veilig onderdak bood aan gays en lesbians. 
Majoor Boshardt van het Leger des Heils kwam 
langs voor een luisterend oor en de Wachttoren.
Nico was een nauwgezet mens. Dat vroeg ook 
zijn werk bij het indertijd grote shiploading 
bedrijf HVA. Daarvoor moest hij  vaak reizen.
Van jongs af was hij te vinden op de golfbaan, 
wat bijverdienen als caddie. De passie voor het 
spel is gebleven.
Nico was een parochiaan, die ‘er altijd was’. 
Zijn geloof zat heel diep geworteld. Bij zijn 
uitvaartdienst in de Agathakerk hadden zijn 
kleinkinderen, Rosa en Iris, een mooi aandeel. 
Kleinkinderen? Ja, de ooms waren in de zevende 
hemel toen ze gevraagd werden hun opa’s te 
willen zijn. De ‘echte’ leefden niet meer. Reken 
maar, dat ze toegewijde grootvaders werden. 
Nico had al langgeleden een graf voor hem 
en zijn man gereserveerd naast dat van zijn 
ouders op het Agathakerkhof. Bedolven onder 
zonnebloemen werd hij daar begraven.

em. pastor Dick Duijves

† Op 31 mei is Maximiliaan Alphonsus 
Benedictus Joseph Maria Bruijn op 83-jarige 
leeftijd in zijn woning aan de Haarlemmerstraat, 
na een korte ziekteperiode, overleden.  
De afscheidsdienst voor dhr. Bruijn heeft 
plaatsgevonden op 7 juni in de St Agathakerk. 
Op de Algemene Begraafplaats in Noord is Max 
begraven bij zijn vrouw Els.
Dat hij in vrede mag rusten.

diaken Gert Jan van de Wal



Nieuws uit parochie 
St. Joseph 
Haarlem
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Sinds vanwege corona de kerken voor 
enkele maanden sloten, is in de Joseph 
veel, heel veel ‘kluswerk’ verzet.
Poetsen, boenen, plakken, schroeven, 
krabben, vegen, reparaties. En dan vooral 
op plekken die, zonder kunst- en vliegwerk 
en erg lange ladders, nauwelijks bereikbaar 
zijn. Er is in dit blad eerder over bericht en 
vandaag zal ook niet voor het laatst zijn.
Onze organist, Erik-Jan Eradus, heeft 
er heel wat dagen, weken inmiddels, 
aan besteed. Vaak samen met zijn ook 
klusvaardige vader. Her en der hielpen 
parochianen bij minder halsbrekende 
toeren ook mee.
De veruit grootste klus was het vervangen 
van ALLE verlichting in de kerk en de 
bijvertrekken.

De nieuwe verlichting wierp met recht 
een nieuw licht op het interieur. Donkere 
hoeken werden zichtbaar, details werden 
duidelijk.
Verlichting die, ondanks een veel grotere 
lichtopbrengst, toch maar een derde aan 
electriciteit verbruikt (1800 Watt per uur 
in plaats van 5500). Voor hetzelfde geld 
kan de kerk dus driemaal zo lang open. En 
dat is ze ook. de maandagse openstelling 
van 11.00 tot 13.00 uur eindigt zelden voor 
16.00 uur. Gelegenheid bij uitstek eens 
te kijken of hij lijkt......deze foto van het 
interieur van de Joseph.
En intussen gaat het klussen door......

Dolf Böing

In volle glorie  
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NIEUWE AANROEPINGEN IN DE 
LITANIE VAN SINT JOSEPH   
Bij gelegenheid van het huidige Josephjaar 
zijn maar liefst zeven aanroepingen aan 
de litanie toegevoegd. Te weten:
beschermer van de Verlosser, 
dienaar van Christus, 
bedienaar van de Verlossing, 
steun in moeilijkheden, 
beschermheilige van de vluchtelingen, 
beschermheilige van de getroffenen, 
beschermheilige van de armen.
Momenteel is nog niet gepubliceerd waar 
deze nieuwe titels in de bestaande litanie (1909) 
worden ingelast.
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ON-AF IS DAT ERG?
Het is alweer even terug. Ik was in gesprek met drie bewoonsters 
van het Josephhuis. Met zijn drieën waren ze ongeveer even oud 
als ik in mijn eentje. Over of ik, als het ging over de bewoonsters, 
moest spreken van ‘vrouwen’ of van ‘meisjes’? Maar ook over de 
leeftijdsgrens voor bewoning van het Josephhuis. De stelling van 
de meisjes was dat de ontwikkeling naar ‘volwassen zijn’ wat tijd 
vraagt. Maar als je pakweg 25-26 bent dan is het zover, dan ben 
je ‘af’. Zo noemde één van hen het.
On-af zijn, niet af zijn nog, is dat erg of misschien juist niet?
Er is een symfonie van Franz Schubert met de bijnaam ‘die 
Unvollendete’, de ‘on-affe’.
En of je liefhebber bent of niet, je kunt niet beweren dat die 
Unvollendete onder doet voor de wel vollendete composities. 
Niet af lijkt hier dus niet zo'n probleem. Is het misschien juist 
leuk, heeft het wel wat, is het spannend? Of ... een vergissing? 
Dat onze Joseph on-af is. Unvollendet wat de decoratie betreft. 

Toen in 1843 de Joseph klaar was ontbrak de beschildering nog. 
Die dateert uit het begin van de 20e eeuw en de schilder Frans 
Loots heeft er het zijne aan bijgedragen. Op de foto's valt iets 
op. En dat roept vragen op. Waarom is het schilderwerk on-af? 
Was het vrijdagmiddag 5 uur en hield de schilder het voor 
gezien? Was de verf op? Of het geld? Of is er een andere reden, 
heeft het on-af zijn misschien wel een symbolische of wie weet 
diep-religieuze reden? Wie het weet mag het zeggen. Maar 
mocht je verre nazaat van Frans Loots zijn dan is het misschien 
verstandig dat voor je te houden. Voor je het weet sta je met 
een kwast op een steiger om het af te maken.

Dolf Böing

Met de rug naar het zijaltaar aan de kant van de Mariakapel, 
omhoog kijkend

Met de rug naar het zijaltaar aan de kant van het zaaltje, 
omhoog kijkend.

MENSEN IN HET NIEUWS
Op diverse posten zijn momenteel wijzigingen te melden: bij het 
college van de kosters gaat koster J. Hoogeland zijn functie opgeven. 
Na diverse oproepen en gebed zijn inmiddels de heren D. Böing, 
D. Molenkamp en B. Schutte aangetreden. In een rouleersysteem 
zullen zij hun taak gaan vervullen. 
Bij de lectoren heeft de heer B. Schutte afscheid genomen; mevrouw 
M.C. Pedrotti zal binnenkort voor de eerste keer tijdens de zondagse 
H. Mis de lezingen voorhouden. Tevens heeft zich een nieuwe acoliet 
voor de Hoogmis gemeld: de heer E. Hendrix, die ook al in een andere 
parochie ervaring heeft opgedaan. Dat komt nu goed uit, omdat de 
heer M. van der Togt nog wel enige tijd wegens revalidatie afwezig zal 
zijn. Aan allen die nu stoppen onze hartelijke dank voor zoveel jaren 
trouwe beschikbaarheid en inzet; aan de nieuwkomers veel succes 
toegewenst bij de nieuwe taak.
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PERSONALIA

OVERLEDEN 
Louis Jozef Karel Maria Coebergh
geboren op 30 april 1937
overleden op 26 maart 2021
uitvaart op 31 maart 2021, waarna crematie in ‘Sterrenheuvel’.
Loek Coebergh was tot voor enige tijd een regelmatig bezoeker 
van de wekelijkse Hoogmis; in het verleden was hij ook lid van 
de vaste schoonmaakploeg op de woensdagmorgen. Hij had 
een hoge begaafdheid, met bijzondere voorliefde voor de 
scheikunde en de exacte vakken. Daarnaast speelde hij zeer 
bekwaam viool en hield hij van muziek. Zijn geweldige geheugen 
kwam hem goed van pas om een bepaald muziekstuk meteen 
en feilloos te herkennen. Zijn hart ging ook uit naar de klassieke 
liturgie. Bij zijn uitvaart brandde de paaskaars van 2020 voor de 
eerste keer tijdens een openbare viering. Dit ten gevolge van alle 
coronabeperkingen en de maandenlange sluiting van de kerken. 
Wij bidden hem toe dat hij nu voor altijd Pasen mag vieren in het 
geheim van het Eeuwige leven bij God, in het hemels Vaderhuis.

Bernardus Josef Cornelis van den Belt
geboren op 22 augustus 1933
overleden op 10 april 2021
uitvaart op 16 april, waarna begrafenis te Bloemendaal
Tijdens zijn leven was hij vele jaren rijinstructeur en daarbij 
had hij de vaardigheid ontwikkeld om onderling verschillende 
mensen, jongere en oudere, te leiden en te begeleiden naar 
het zo begeerde rijbewijs. Omdat ons leven hier op aarde een 
pelgrimstocht is naar het hemels Vaderhuis kwam die ervaring 
hem goed van pas bij de koers van zijn eigen leven. Tijdens de 
H. Mis van Requiem werden zijn positieve eigenschappen zeer 
geroemd, ook zijn manier van omgaan met de moeilijkheden, 
zoals het vroegtijdig overlijden van zijn vrouw en het aanvaarden 
van zijn ongeneeslijke ziekte. Zijn standvastig geloof en zijn grote 
betrokkenheid bij de Kerk deden hem voor de Sint Joseph kiezen. 
Moge hij nu geborgen zijn in het geheim van het eeuwige Leven 
bij God. Dat zijn dierbaren gesterkt mogen worden bij het dragen 
van het verlies en het gemis, tot aan het eeuwig weerzien.

Mgr. Mattheus (Martien) Johannes de Groot
geboren op 3 september 1933
overleden op 20 april 2021
uitvaart vanuit de kathedrale basiliek op 28 april 2021
In dankbaarheid gedenken wij deze priester, die gedurende vele 
jaren de vaste celebrant was van de wekelijkse Hoogmis en de 
H. Mis ter ere van Maria van Haarlem op zaterdag. Met een groot 
gevoel voor stijl en liefde voor het Gregoriaans en het orgelspel 
heeft hij hier zijn dienstbare taak vervuld. Moge hij nu rusten in de 
vrede van de Verrezen Heer, de Hogepriester bij uitstek.

GEDOOPT
Elisabeth Anna Catharina Bellina
geboren op 25 januari 2021
gedoopt op 15 mei 2021
De ouders zijn voorkeurparochiaan bij de 
parochie van Sint Jozef. Zij vallen onder 
de H. Agnes te Amsterdam, maar moeder 
is ook veel in de Sint Joseph geweest en 
daarom wilden zij hun dochter bij ons laten 
dopen. Pastoor Kromann Knudsen heeft de 
plechtigheid geleid. Elke keer blijkt opnieuw 
wat voor een groot geschenk het pasgeboren 
leven is en hoe bijzonder het is als een kindje 
tevens kind van God en lid van de heilige Kerk 
wordt. Onze hartelijke gelukwensen aan de 
ouders en de familie.

IN ONDERTROUW
Jeroen Eidhof en Agnes Peeters zijn 
in ondertrouw. Zij zullen hun heilig 
Huwelijksverbond sluiten op 8 juli 2021 
in de Sint Josephkerk. Zij hadden al een 
eerdere datum gepland, maar hebben hun 
plannen even moeten uitstellen wegens alle 
coronabeperkingen. We wensen hen een 
stralende toekomst toe, onder Gods Zegen.

GEHUWD
Laurens Verbeek en Sandra Buljac hebben 
elkaar het heilig Huwelijkssacrament 
toegediend op 1 mei 2021, in het bijzijn van 
ouders, familie en vrienden, in de Gospa od 
Pojisanakerk te Split, Kroatië. Het is een heel 
bijzondere dag geworden. Onze hartelijke 
gelukwensen aan het jonge echtpaar en Gods 
Zegen voor de toekomst.



Nieuws uit parochie 
Schalkwijk 
Haarlem
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OVER DIAKONIE GESPROKEN
‘Als de kerk niet dient, dient zij tot niets……’  Deze 
gevleugelde uitspraak van de Franse bisschop 
Jacques Gaillot is sinds de jaren ’80 van de vori-
ge eeuw een richtingwijzer voor vele christenen 
die bezorgd zijn over de betekenis en de rol van 
de kerk in de huidige maatschappij.
Ieder van ons die ouder is dan 50 jaar kan zich 
waarschijnlijk nog wel herinneren welke grote 
rol de kerk speelde tot in de 60-er jaren. Oude 
foto’s en afbeeldingen herinneren ons daar nog 
altijd aan: processies, grootse bijeenkomsten van 
verenigingen, kerkelijke vieringen bij bruiloften 
en herdenkingen hiervan: het kon niet op. 
Bibliotheken zijn vol geschreven over de rol 
van de secularisatie in Nederland en wat de 
gevolgen hiervan zijn voor het kerkelijk leven. Al 
zouden we alleen maar eens in de doopboeken 
van de parochies kijken naar het grote verschil in 
‘doopjes’ tussen bv. 1970 en 2020. Nieuwe tijden 
vroegen om nieuwe maatregelen. De volkskerk 
had blijkbaar haar tijd gehad en katholieken 
moesten meer tot eigen bewuste keuzes komen. 
Dus kwamen er veel cursussen op pastoraal 
gebied om parochianen zelf meer ‘dragers’ van 
het geloof te maken. Prachtige folders voor 
toerustingsbijeenkomsten zagen het levenslicht; 
er leek een nieuw elan te ontstaan!
Dit is: met grote stappen voor de kerkgeschiede-
nis gaan!!

Persoonlijk herinner ik me nog goed een folder 
die door het Bisdom Haarlem werd uitgegeven 
in die periode. Deze ging over de belangrijkste 
taken die de kerk moest behartigen: over de 
liturgie, de sacramenten en de diaconie. Over de 
liturgie en de sacramenten stonden vele bladzij-
den volgeschreven. Over de diaconie praktisch 
niets. Razend was de man die in die periode de 
diaconie ‘in zijn portefeuille’ had. Hij zei: ‘Al zou-

den de parochies niet meer levensvatbaar zijn, al 
zou er geen kerkgebouw meer zijn, dan nóg ligt 
er de taak tot onderlinge dienstbaarheid. Dus: 
ópkomen voor gerechtigheid, mensen bijstaan 
die niet meetellen, financiële ondersteuning 
bieden en naar mogelijkheden zoeken om hen 
recht te doen.’
In onze parochie zijn er goddank altijd mensen 
geweest die deze hartenkreet gehoord hebben 
en uitgewerkt. Tijd en inzet gegeven hebben aan 
‘onzichtbare’ medemensen, gelovig, anders-ge-
lovig of ongelovig. Veelal te bescheiden om er 
hoog van op te geven, maar ik denk bv. aan pas-
tor Joep ter Linden die met een groep WAO-ers 
een gesprek startte om van hun omstandighe-
den te horen, aan zr. Michel Keesen met haar
jongerenproject en aan ‘de huiskamer’ in de 
Ontmoetingskerk, die met behulp van parochi-
anen en leden van de PKN jarenlang mensen 
uit verschillende culturen een dak boven het 
hoofd gaf om elkaar te ontmoeten, van elkaar 
te leren en de moed erin te houden. Verbreding 
naar maatschappelijk werk, medische zorg,  
schuldhulpverlening, naar de gemeente en naar 
andere kerken met hun diakenen. Het lijken 
slechts ‘randtaken’ op het kerkelijk erf, maar voor 
mij vormen ze ‘the heart of the matter’. Nog altijd 
is deze groep actief: voor zomeractie, gezinnen 
naar Artis of een dagje weg. Hulp bij inburgering 
en taallessen in het verleden, het bezoeken 
van mensen die van onbekend tot bekenden 
werden. Er zijn vriendschappen -for ever- uit 
voortgekomen, dus laten we blij zijn met deze 
diaconale groep, die ons herinnert aan de op-
dracht als mensen-van-de-kerk.

Met bijzondere groet,

Toos Knijff
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TOEKOMST KERKGEBOUW
In februari 2018 heeft u als parochiaan van de parochie van de Moeder van 
de Verlosser een brief ontvangen waarin het parochiebestuur u meedeelde 
dat we helaas afscheid moeten gaan nemen van het kerkgebouw van de 
parochie, omdat dit een te grote jas is geworden voor de parochie. Ook is 
toen heel nadrukkelijk meegedeeld dat in Schalkwijk een nieuwe ruimte 
gezocht zou worden voor de parochiegemeenschap.

De afgelopen jaren is op deze plaats zo nu en dan een update verschenen. 
In maart 2019 vernamen we via het Haarlems Dagblad dat het kerkgebouw 
mogelijk werd aangewezen als gemeentelijk monument, wat inmiddels is 
gebeurd. Daar lijkt langs juridische weg weinig tegenin te brengen, terwijl 
het gebouw voor ons als parochie nog altijd te kostbaar is om te behouden. 
Het parochiebestuur heeft nu besloten voort te gaan op de weg die we 
in 2018 zijn ingeslagen. Inmiddels zijn we bijna verzekerd van een nieuwe 
plek waar we welkom zijn om de vieringen van onze parochiegemeenschap 
voort te zetten, maar helaas kunnen we daar nog geen mededelingen over 
doen. We hopen u echter over een aantal weken hierover te berichten. We 
houden u op de hoogte.

Diaken Gert Jan van der 
Wal gaat met emeritaat
Beste parochianen,
Op 27 mei mocht ik de gezegende leeftijd van 66 jaar bereiken. 
Voor sommigen onder u was het een verrassing dat ik al deze 
leeftijd heb. M.a.w. ik zie er jonger uit, dan mijn leeftijd aangeeft.

Het gevolg hiervan is wel dat ik op 27 september mijn 
pensioengerechtigde leeftijd (dv) bereik en aangezien ik een 
bezoldigde betrekking heb, betekent dit ook het einde van mijn 
dienstverband. 

Ik kan u echter meedelen dat ik mijn werkzaamheden als diaken 
op vrijwillige basis zal gaan voortzetten.
Mijn intentie is om dienstbaar te zijn en te blijven aan het 
pastoraat, de diaconie, liturgische vormgeving en bestuurlijke en 
organisatorische zaken. 
We zullen elkaar vast weer ontmoeten!

Moge Zijn Geest een inspirerende bron blijven voor ons.
diaken Gert Jan van der Wal

Kerkgelegenheden
Moeder van de Verlosserkerk,
Prof. Eijkmanlaan 48, 023-5330528 
Kapel 'De Bron' in Schalkweide, 
Fl. v. Adrichemlaan 15, 023-8922900 

Stichting Sint Jacob 
Verzorgingshuis Schalkweide, 
Floris van Adrichemlaan 15 
zaterdag 18.30 uur
Verpleeghuis Meerhoeve, 
Spijkerboorweg 500 
1e en 3e zaterdag 11.00 uur

Kennemerhart 
Verzorgingshuis De Molenburg, 
Groningenlaan 12 
1e woensdag 10.30 uur.

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

Bericht van de MOV
De opbrengst van de Vastenactie 
was € 704,47. 
De collecte in de Week van de Ned. 
Missionarissen was € 118,45.
Heel hartelijk dank.

Namens de MOV,
Bep Stricker

Parochiecentrum 
De nieuwe openingstijden van ons 
centrum zijn
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.
Het telefoonnummer is 
023-533 0528.
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ZOMERACTIE
Beste parochianen,
Een kort berichtje deze keer. De diaconie is namelijk nog bezig met de voorbereiding van de Zomeractie en een 
extra kaartenactie. De versoepeling van de coronamaatregelen maakt het gelukkig weer mogelijk om een dagje 
uit te organiseren voor mensen met weinig financiële armslag. Tegelijkertijd is nog niet iedereen gevaccineerd en 
mogelijk nog aan huis gebonden. Voor een deel van deze parochianen hebben we deze zomer een ansichtkaartje 
bestemd.
Het is waarschijnlijk dat dit jaar door inkomstenverlies meer mensen minder ruimte hebben om wat leuks te gaan 
doen deze zomer. We willen u vragen om naar die mensen in uw omgeving uit te zien en ons te laten weten om wie 
het gaat. Graag met vermelding van de gezinssamenstelling en het adres met telefoonnummer. U kunt ons bereiken 
via diaken Gert Jan van der Wal (zie in de colofon achterin dit blad zijn tel. of e-mailadres) of via het e-mailadres 
van de diaconie: diaconieschalkwijk@gmail.com.
Wilt u bijdragen aan de actie? Uw gift is welkom op rek.nr. NL22ABNA 0412522152 op naam van Parochieel 
Diaconaal Fonds Schalkwijk.
Vast onze hartelijke dank.

Voor de diaconie,
Jacqueline Splinter

KOREN
Jong van Hartkoor
Een pluim 
We zijn heel blij dat de coronaregels worden versoepeld 
en we weer met meer parochianen kunnen komen vieren.
De afgelopen weken waren we steeds met een kleine 
groep, maar de vieringen werden vele keren opgeluisterd 
door het Jong van Hartkoor. Het was een kleine delegatie, 
maar het enthousiasme was niet minder. 
We danken Ben en zijn koorleden voor hun inzet de 
afgelopen tijd.
Aan de reacties te merken werd dit zeer gewaardeerd.

een dankbare parochiaan

Jeugdkoor
Vanwege de coronabeperkingen van de afgelopen tijd 
hebben we dit seizoen bijna niet kunnen zingen, maar na 
de zomervakantie gaat het jeugdkoor van Schalkwijk weer 
enthousiast van start.
Bij ons koor zingen kinderen van ongeveer 8 tot 14 jaar 
en een keer per maand zingen we in de gezinsviering 
op zondagochtend om 10.00 uur onder leiding van Ben 
Kamer. 
Nieuwe kinderen zijn altijd van harte welkom, dus lijkt 
het je leuk om met ons mee te doen, kom dan na de 
zomervakantie (de eerste repetitie is op 31 augustus) 
gerust eens op dinsdagavond kijken. We repeteren 
van 18.45 tot 19.30 uur in de woonkamer van het 
parochiecentrum, Prof. Eijkmanlaan 48. In schoolvakanties 
zijn er geen repetities.

Als je nog vragen hebt of je wil aanmelden mag je bellen 
of mailen met Yvonne Bras, tel. 06-4747 2327, 
e-mailadres yvojo@upcmail.nl of met Franca Garrelfs, 
tel. 06-4869 8992, e-mailadres fgarrelfs@gmail.com.
We vinden het heel leuk als jij ook bij ons koor komt 
zingen!



Beste mensen uit de  
Schalkwijkse parochie
‘Oude bomen moet je niet verplanten’, zegt de volksmond. Ieder van ons kent wel de beteke-
nis van dit gezegde. Maar het voelt toch anders, als je zélf een van die oude bomen bent…..

Met deze inleiding moeten we u en jullie iets vertellen, wat al een tijdje zo hier en daar 
rond zoemt, nl. over enkele maanden gaan wij het Haarlemse verlaten!
Na een halve eeuw gewoond, geleefd en geliefd te hebben in deze mooie omgeving 
ligt er een nieuw soort ‘roeping’ voor ons en wel in ons klooster van de Missiezusters 
Franciscanessen te Asten.
Daar woont de steeds kleiner wordende groep oudere zusters van de Congregatie waar 
wij sinds 1966 zijn ingetreden. De jongsten zijn (en blijven) we in deze groep, terwijl we 
toch intussen ook ver in de zeventig zijn. Verschillende redenen geven ons een zetje-in-
de-rug om dit besluit te nemen:
•  Ine heeft al sinds ruim twee jaar last van een heel pijnlijke aandoening en tobt al lang 

met haar gezondheid. Dit betekent dat ze haar taken in de parochie niet meer op zich 
kan nemen. Dat waren er nogal wat: diaconale werkgroep, bezoekwerk, missionaire 
activiteiten. Maar door deze klachten kan ze niet meer fietsen en dus moet ze deze 
zaken laten rusten.

•  Omdat ik (Toos) al sinds 2009 in het bestuur van de congregatie zit en veel contacten 
onderhoud met Brazilië en Indonesië, ging ik 10 jaar lang wekelijks per trein vanuit 
Haarlem naar Asten, een reis van zo’n 2,5 uur. Bij het ouder worden is dat toch een 
vermoeiende onderneming, merk ik.

Uiteindelijk hebben we ons toch verbonden aan deze congregatie, die ons al die jaren de 
vrijheid heeft gegeven om onze ‘missie’ te zoeken op de plaats waar wij zo graag zijn en 
vele mensen kennen.

We voelen dat het beroep dat nu op ons gedaan wordt om antwoord vraagt, ook al vallen 
de consequenties hiervan niet mee. Alle twee zijn we heel dankbaar dat we zo’n mooie, 
lange periode samen met veel parochianen hebben mogen meemaken.

Zoals de zaken er nu voorstaan denken we op zondag 29 augustus voor het laatst de 
viering in de Moeder van de Verlosserkerk mee te maken. 

Voor nu zeggen we: à Dieu en mogen 
we elkaar in ons hart meedragen

Lieve groet van ons,
Ine van Breukelen

Toos Knijff
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PERSONALIA IN MEMORIAM 

*1 augustus 1944  Egbert Maria Kamp  † 7 maart 2021 
Op 13 maart was de uitvaartdienst van dhr. Bert Kamp. 
Hij is na een lange ziekteperiode, voorzien van het Heilig 
Sacrament van de zieken, op 76-jarige leeftijd in zijn 
vertrouwde omgeving overleden. 
De dienst werd opgeluisterd door een afvaardiging van 
leden van het koor Cantate Domino en Con Amore. Bert 
was jarenlang lid van beide koren.
Bert was een man van trouw. Naast het jarenlange 
lidmaatschap van de koren was hij bijna 55 jaar getrouwd 
en heeft hij altijd bij eenzelfde werkgever gewerkt.
Bert was een man met een diep geloof en een vereerder 
van Maria. Vele bezoeken heeft hij gebracht aan Banneux 
en hij is ook een aantal keren in Lourdes geweest. 

Hij heeft zijn ziekte op een bijzondere wijze gedragen. 
Op de kaart staan de volgende woorden, die het dragen 
van zijn last onderstrepen: ‘Opgewekt en zorgzaam, nooit 
vragend, nimmer klagend, altijd stil dragend, moedig ging 
jij door, steeds weer, tot op het laatste moment, het wilde 
niet meer.’

De woorden uit de volgende lezingen mogen hoop, troost 
en steun zijn voor de familie en voor ons allen.
Uit de lezing van Paulus aan de Thessalonicenzen 4, 13-18: 
‘Gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen, 
die geen hoop hebben. Wij geloven immers dat Jezus is 
gestorven en weer is opgestaan, evenzo zal God hen die 
in Jezus zijn ontslapen levend met Hem meevoeren.’ 

Uit het evangelie van Lucas 11, 17-27: ‘Wie in Mij gelooft, 
zal leven, ook al is hij gestorven en ieder die leeft in geloof 
aan Mij zal in eeuwigheid niet sterven.’ 

Moge zijn liefde, geloof, trouw en warmte een voorbeeld 
zijn voor ons.

Mede namens kapelaan Nars Beemster, 
   

diaken Gert Jan van der Wal 

*18 oktober 1930   †  24 mei 2021
Theodora Johanna Catherina Roelvink-Linthorst
                      

* 4 oktober 1943 † 2 mei 2021
 Flavia Ruigrok- das Neves Magelhaes 

In een viering thuis op donderdag 6 mei hebben we in 
familiekring afscheid genomen van mw. Flavia Ruigrok.
Uit Prediker 3: 1-11 hebben we gelezen (citaat):
Alles heeft zijn uur en ieder ding dat onder de hemel 
gebeurt, heeft zijn tijd: er is een tijd om te baren en een 
tijd om te sterven.
De tijd geeft de betrekkelijkheid aan van ons bestaan 
en geeft aan wat we in een mensenleven doormaken. 
Het is nooit alleen geluk, het is nooit alleen verdriet. Wat 
heeft een mens dan aan al zijn werken en zwoegen? 
Tenslotte blijft het werk van God van begin tot het eind 
ondoorgrondelijk. Ondoorgrondelijk voor ons. Wij mensen 
denken vaak dat we het leven, als het ons voor de wind 
gaat, kunnen beheersen. We komen er pas achter dat 
onze invloed maar zeer beperkt is als er verlies is, verdriet 
komt in ons leven. We voelen ons opstandig, machteloos 
en weten soms niet hoe we verder moeten.
Een tijd van geluk dat Flavia heeft gekend tot aan de 
burgeroorlog, daarna in 1977 naar Nederland gekomen 
met Theo en Michel.
Een tijd van bezorgdheid en angst voor het lijden van 
familie in Mozambique, aanpassen aan de cultuur en de 
taal en het klimaat.
Een tijd van geluk met haar opgroeiende kinderen Michel 
en Sheila. Van reizen maken en natuurlijk de geboorte 
van haar drie kleinkinderen Sienna, Gisele en Diego en 
schoonzoon Cleavan.
De laatste 6 jaar een tijd van langzame achteruitgang van 
haar lichamelijke en geestelijke gesteldheid. 
Een tijd van loslaten van steeds een stukje van het leven. 
Een zware tijd voor Flavia, voor Theo en de familie. 
Een tijd van uitputting, zoals in het evangelie (volgens 
Mattheus 11, 25-30) staat: maar wij mogen vertrouwen dat 
Hij ons rust en verlichting zal geven en rust voor uw ziel. 
En zelf heb ik haar ook moeten loslaten, door geen 
bezoek meer te kunnen brengen in de Meerhoeve na het 
uitbreken van de covid-pandemie.
Flavia heeft jullie gezin veel liefde en geloof doorgegeven. 
De laatste jaren hebben jullie haar veel liefdevolle zorg 
gegeven. Mag Gods Geest jullie helpen om dit verlies te 
dragen.

diaken Gert Jan van de Wal



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo 
Bavo Haarlem

Commissie Gezamenlijke Indonesische Paasviering 
Nederland en België
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Op 5 april 2021 hield de vereniging van de Indonesische Katholieke Gemeenschap (BKS) in Nederland en 
België een gezamenlijke paasviering in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem. Dit was tevens ook ter 
ere van een bijzondere gelegenheid, want op die dag vierden wij ook het 30-jarig bestaan van onze landelijke 
gezamenlijke paasviering. 

De Indonesische Katholieke Gemeenschap, in 
het Indonesisch ‘Keluarga Katolik Indonesia’ 
(afgekort KKI), is een gemeenschap opgericht door 
Indonesische studenten, Indische Nederlanders, 
Molukkers en Indonesiërs in Nederland die 
de eucharistievieringen in het Indonesisch 
willen vieren. In 1991 begonnen enkele KKI- 

gemeenschappen een jaarlijkse gezamenlijke 
Paasviering en ook een Lourdes Bedevaart te 
organiseren.
Daardoor begon de groei van de KKI in 14 steden 
in Nederland en België, oa in Utrecht, Haarlem, 
Heerlen, Rijswijk, Tilburg, Amersfoort, Echt, 
Venlo, Rotterdam, Antwerpen, Arnhem-Velp en 
Eindhoven. Per 13 maart 2020 verenigden zij zich in 
een verstrekte Verenigingsvorm.
Elk jaar wordt nog steeds een jaarlijkse Lourdes 
Bedevaart georganiseerd door BKS KKI zelf en op 
tweede Paasdag een gezamenlijke paasviering 
in steeds een andere stad door de lokale KKI 
organisatie. Wij hebben onze gezamenlijke 
paasviering echter nu twee keer kort achter elkaar 
in de Kathedraal mogen vieren, namelijk in 2019 en 
dit jaar. 
In 2019 organiseerde KKI Haarlem de gezamenlijke 
paasviering in de Sint Bavo en een feestelijke 
receptie. Er kwamen toen meer dan 800 mensen 
tezamen om de eucharistieviering samen met mgr. 
Hendriks en 12 Indonesische priesters te vieren. 
Het was een zeer indrukwekkende viering, vooral 
omdat ook onze burgermeester Jos Wienen en de 
Indonesische ambassadeur in Nederland aanwezig 
waren.
In verband met corona vorig jaar was besloten geen 
gezamenlijke Paasviering te houden. Er kwamen 
echter veel verzoeken vanuit de verschillende 
gemeenschappen om in 2021 toch iets te 
organiseren, maar dan in een coronaproof vorm. 

DOOR INCULTURATIE DE BOODSCHAP 
VAN PASEN VERSPREIDEN



Inculturatie 

Volgens coronaprotocol 
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Vandaar ontstond het initiatief van de vereniging om de gezamenlijke 
Paasviering te organiseren met het toen geldende maximaal aantal 
bezoekers inclusief livestream. De livestream van ‘Kathedraal TV’ is een 
van de beste livestreams van kerken in Nederland. 
Ondanks dat de coronamaatregelen best streng waren in de 
Kathedraal, was de Heilige Mis volgens het boekje en plechtig. ‘Er 
volgden ongeveer 1200 mensen de Mis via Kathedraal TV op Youtube’, 
aldus pater Eko. Er waren daarnaast 30 mensen aanwezig in de kerk. 
Zij waren de vertegenwoordigers van alle BKS in Nederland en België. 

De inculturatie van de Heilige Mis met de Indonesische cultuur uit 
zich niet alleen maar door taal, maar ook door de klederdracht 
van de lezers van de voorbede. De voorbede werd voorgelezen 
in verschillende volkstalen van Indonesië en elke lezer droeg de 
traditionele klederdracht gebaseerd op de regio. Dit symboliseert 
de eenheid in de Katholieke Kerk in Indonesië ondanks dat ze van 
verschillende stammen komen. ‘Ik vind het ook heel mooi dat we in 
de voorbede hebben gebeden voor Nederland en Europa om ons 
katholieke geloof opnieuw te mogen ontdekken’, zei kapelaan Teun 
Warnaar, als celebrant in zijn toespraak tijdens de Mis. De voorbede 
in het Nederlands werd gelezen door een vertegenwoordiger van de 
kinderen. Kinderen zijn de toekomst van onze Kerk. Vandaar hebben 
de kinderen ook taken tijdens de maandelijkse Indonesische mis; in de 
voorbede, lezingen, muziekondersteuning of als misdienaars. Daardoor 
krijgen zij het gevoel dat zij ook actief kunnen deelnemen in de Kerk. Zij 
zijn immers ook missionarissen van God. 
De Heilige Mis werd voorgedragen door pater Yan Asa S.V.D, als de 
hoofdcelebrant, kapelaan Teun Warnaar en pater Eko S Manek S.V.D 
als concelebranten. Tijdens de homilie heeft pater Eko verteld dat wij 
als het Lichaam van de Kerk niet bang mogen zijn om de woorden van 
God door te geven. ‘Wees niet bang. Ga heen en vertel in Galilea zult u 
mij zien.’ Dit was ook het thema van de gezamenlijke Paasviering. 
Pater Eko legde uit dat Pasen verrijzenis betekent. Het samenbrengen 
van degenen die ver weg zijn. Het vervullen van hun verlangen. Het 
behandelen van de gewonden. Het omhelzen van de verre naasten. 
Het troosten van nabestaanden en het brengen van ‘sjalom’, groeten 
van vrede in het dagelijks leven. ‘God leeft niet in de plaats van de 
doden, maar in ons dagelijks leven’, zei pater Eko.

Tijdens de mis werd ook een volwassene gedoopt en werd het 
sacrament van het Vormsel ontvangen. Deze aangelegenheid in het 
licht van Pasen is natuurlijk heel erg passend. De verlossing van God 
door Zijn verrijzenis die steeds aan meer mensen gegeven wordt!
De inkomsten van deze mis werden gedoneerd aan de Kathedraal. 
De BKI in Nederland en België hopen dat ze een contributie kunnen 
geven aan het missionariswerk in de lokale parochie. Verder is ook een 
donatie gegeven aan het missionariswerk in Indonesië, zoals aan een 
schoolproject, een caritasproject of projecten om de slachtoffers van 
de natuurramp in Indonesië te helpen. 



Pater Eko S Manek S.V.D. 
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PERSONALIA

ACTIVITEITEN IN DE BAVO

Over de
-Thema- en Bijbelavonden 
-Alphacursus
-Tentoonstelling Geloof in Geluk
-Zaterdagmiddagconcerten
leest u meer op de algemene 
pagina’s voor in dit blad, vanaf blz. 4.

OVERLEDEN:

Jan van der Lubbe 
* 15 december 1937 - † 26 maart 2021

Johanna Hulshof  
* 18 maart 1932 - † 19 april 2021

mgr. M.J. de Groot 
* 3 september 1933 - † 20 april 2021

Fer Roozen 
voormalig lid kathedrale koor

Het heeft de majesteit behaagd…
Jongstleden 26 april hebben negen inwoners van Haarlem een Koninklijke Onderscheiding 
ontvangen uit handen van burgemeester Jos Wienen. Twee van de gelukkigen zijn bekende 
gezichten in de kathedraal:

Antoon Erftemeijer is benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn 
werk als conservator moderne kunst in het 
Frans Hans Museum. Wij kennen hem vooral 
als voorzitter van de Commissie Kunstzaken 
van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint 
Bavo. Zijn uitgebreide kunsthistorische kennis 
kwam ten goede aan de restauratie van de 
Kathedraal.

Hans Beelen werd Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Hij zet zich inmiddels vijftig jaar in 
voor onze parochie. Hans was acoliet en 
beheerder van ons aller Bavo-kelder. Verder 
is hij twintig jaar actief als hulpverlener/
EHBO’er bij het Rode Kruis in Kennemerland. 
Hij is bij die organisatie tevens chauffeur bij 
de rampenhulpverlening en organisator van 
rolstoel- en fietstochten.

Helaas konden ook dit jaar de versierselen niet met het daarbij horende trompetgeschal 
opgespeld worden. Neemt niet weg dat wij meenden u dit heuglijke nieuws toch te moeten 
melden. 

Op deze manier hopen we dat de boodschap van Pasen overal 
verspreid mag worden. Niet alleen via de livestream, maar ook dat 
mensen de hoop van het Licht door de verrijzenis van onze God 
mogen beleven. Zoals de voornaamste doelstelling van de KKI, naast 
de doelstelling dat de KKI zijn broederschap steeds samen bevordert 
en versterkt, niet exclusief maar in de Nederlandse Katholieke 
kerkgemeenschap.



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo 
Groenmarkt Haarlem
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Parochiedag 
5 september 
Al vele jaren viert onze 
geloofsgemeenschap ergens rond 13 
juni de parochiedag. Deze dag staat 
in het teken van het feest van de 
patroonheilige van onze kerk, de H. 
Antonius van Padua.
In 2020 kon deze dag niet doorgaan 
in verband met corona. Ook dit 
jaar leek het ons niet passend een 
feestelijke dag te organiseren in juni, 
gezien het feit dat we nog steeds 
maar met een beperkt aantal mensen 
bij elkaar kunnen komen. Er is wel 
een speciale viering voor H. Antonius 
geweest, want 13 juni viel dit jaar op 
een zondag.
Omdat het nu de goede kant opgaat 
wat corona betreft hebben we 
besloten op 5 september toch weer 
een parochiedag te organiseren. Het 
programma is op dit moment nog niet 
definitief, maar houdt u er rekening 
mee dat er iets georganiseerd 
zal worden aansluitend op de 
viering van 10.30 uur. Wij zullen 
deze parochiedag samen met de 
Antoniusgemeenschap organiseren. 
Het belooft een mooie dag te 
worden.

Activiteiten  
in de Groenmarkt  
We zijn blij dat er weer 
muziekvoorstellingen in de kerk 
kunnen plaatsvinden! Zie voor 
meer informatie blz. 8 in dit 
blad, waar tevens een activiteit 
met podiumkunstenaars staat 
aangekondigd.

VAKANTIETASJES! 
Via Wim Blüm van de Antoniusgemeenschap kregen wij het verzoek of 
we wilden meewerken aan deze actie. Vorige jaren hebben de diaconieën 
van de Protestantse Gemeente Haarlem en Haarlem-Noord meegedaan 
aan de Actie Vakantietas van Kerk in Actie. Kinderen die niet op vakantie 
kunnen gaan, meestal uit kwetsbare gezinnen, krijgen dan een tasje 
met iets extra’s om de zomer door te komen. Op deze manier hebben 
wij ongeveer 155 kinderen in Haarlem blij kunnen maken. De tasjes zijn 
verspreid door de Speelgoedbank en de Voedselbank in Haarlem.

Adelies Verster pakte het met verve op en schreef het volgende 
verslagje:
Eindelijk lijkt de zomer weer in aantocht. Wat een kou bracht mei!
Zomer..... niet alleen voor ons parochianen, maar ook voor de kinderen 
in Haarlem.
Om kinderen die het zonder hulp niet gemakkelijk hebben, hebben 
enkele kerken actie ondernomen, waaronder de Groenmarktkerk.
Wij willen 20 kinderen rond de 8/9 jaar een tasje geven gevuld met 
speelgoed om de zomervakantie mee door te brengen. Elk tasje is 
gevuld voor een bedrag van pakweg € 20,--. Gezelschapspelletjes of 
materiaal waarmee ze alleen kunnen spelen, een lekker geurtje, klein 
beursje, naaidoosje .....voor meisjes; tolletjes en knikkers voor jongens. 
We hopen dat de kinderen met deze tasjes een fijne zomer zullen 
hebben.



Pinksterfeest in de Groenmarktkerk 
23 mei 2021 – ‘Kom o Geest’

Pinksteren gebeurt aan ons allen als we ons er goed op voorbereiden. 
Dat was dit jaar moeilijk omdat we pas laat te horen kregen dat de ge-
bruikelijke oecumenische viering in de oude Bavo niet door kon gaan; 
door corona werd alles anders. We hebben er desondanks een bijzondere 
viering van gemaakt. Op zaterdag werd de kerk versierd met vlammend 
rode dwalen, die over het altaar gelegd werden. Alle nog aanwezige paas-
kaarsen zetten we voor het altaar neer. We maakten een lang vaandel 
met dezelfde rode stof. Het thema van de viering was: ‘Kom o Geest’. 
Van de apostelen leerden wij dat we in beweging moeten komen en we 
weer allen tot de ene taal van de liefde mogen komen. We hoorden dat 
voor aanvang van de viering van de egocentrische mensen (niet op God 
betrokken) van Babel. 

Nu, mogen we elkaar verstaan, vooral in de taal van de naastenliefde.  
Dat werd ook uitgezongen, vooral door het indrukwekkende Veni 
sanctus Spiritus, dat op de Gregoriaanse manier gezongen werd door 
Alison. Alle liefde van God wordt dan uitgezongen, een troost voor ons 
allen.

Pinkstersequentie - Veni Sancte Spiritus: 
Kom O geest des Heren kom uit het hemels heiligdom 
waar gij staat voor Gods gezicht;
Kom der armen troost daal neer, kom en schenk uw gaven 
Heer, kom wees in de harten licht.
Kom O trooster, heil’ge Geest, zachtheid die de ziel geneest, 
kom verkwikking zoet en mild;
kom O vrede in de strijd, lafenis voor ‘t hart dat lijdt, 
rust die alle onrust stilt.
Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis, 
neem de harten voor U in;
zonder uw geheime gloed is er in de mens geen goed, 
is de ziel niet rein van zin.
Was wat vuil is en onrein, overstroom ons dor domein, 
heel de ziel die is gewond;
maak weer zacht wat is verstard, koester het verkilde hart, 
leid wie zelf de weg niet vond.
Geef uw gaven zevenvoud, ieder die op u vertrouwt, 
zich geheel op U verlaat.
Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij, 
geef ons vreugd die niet vergaat. Alleluia.

De vreugde en de blijdschap straalde door de 
kerk. 
Tijdens de overweging werd de Heilige Geest 
de troostende en liefhebbende genoemd. We 
mochten en hoopten op de aanraking met de 
Geest. Wij moesten in beweging komen, maar 
niet ongeduldig worden, want de Geest komt.
Het symbool van de beweging van de wind 
en het vuur werd verbeeld door het lange 
rode vaandel dat Alison al zwaaiend en hard 
hollend door de kerk meenam. Iedereen 
draaide met het vaandel mee. En toen was er 
licht van de kaarsen dat doorgegeven werd 
door de koster Truus. Zo stonden we in het 
licht en spraken we onze geloofsbelijdenis 
uit. Daarna brachten we het licht naar voren 
rond de lichten van de paaskaars, zodat 
we één gemeenschap vormen met heel de 
kerkgemeenschap overal vandaan.
Na nog een keer gevraagd te hebben om bij 
ons te zijn, luisterden wij naar de koorleden 
die zongen Kom Schepper Geest daal tot ons 
Heer.
Ook Maria werd centraal gezet in deze viering 
en haar nieuwe titel: Maria, Moeder van de 
kerk, dat op 24 mei gevierd wordt. Samen 
met Maria baden we het Onze Vader en met 
woorden van St. Franciscus werd ons de 
vrede toegezongen. 
Het was een waardige en mooie viering, waar 
we werkelijk iets van Gods mysterie hebben 
mogen ervaren. 

broeder Savio 
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OVERLEDEN

Lenie Neuteboom-Zwetsloot is geboren op 
5 oktober 1936 en overleden op 3 mei 2021.
Gedurende haar werkzame leven had ze 
samen met haar man een kaaswinkel in de 
Keizerstraat. Haar man stierf al toen hij pas 
65 was. Lenie heeft daarna met veel plezier 
gewoond in een appartement op de hoek 
Dreef-Houtplein. Ze was een zeer zorgzame 
moeder. Haar kinderen en kleinkinderen 
waren alles voor haar. En daarvoor waren 
ze haar dankbaar, zoals uit de liefdevolle 
uitvaart bleek. Voor de parochie heeft ze 
trouw het parochieblad rondgebracht in 
de omgeving van haar woning. Een lieve 
bescheiden vrouw, die tot aan de coronatijd 
trouw de kerk bezocht.

PERSONALIA

‘BIJKLEPPEN’ 
Woensdag 5 mei jl. ’s ochtends vroeg fietste ik naar het 
Oorlogsmonument in het Reinaldapark. Het monument in Haarlem 
dat scoutinggroep Dorus & Doortje Rijkers heeft geadopteerd en waar 
ze elk jaar op 4 mei met alle leden en leiding een mooi bloemstuk 
leggen in de clubkleuren blauw en wit. Net zoals voorgaand jaar was de 
herdenking anders dan anders, werd een tijdslot aangegeven en mocht 
op dat moment iemand van de groep de bloemen neer komen leggen. 
Vandaar mijn ritje de ochtend erna; even op een ander moment stil 
staan bij de oorlogsslachtoffers.
Terwijl ik daar weg wilde rijden dacht ik nog even aan hoe de 
herdenking er normaliter uit ziet met vooraf een programma in het 
Reinaldahuis. Het huis waar o.a. mevrouw Stut een mooi appartement 
bewoont op de bovenste verdieping. Vanaf mijn punt kon ik het 
appartement zien. Zal ik haar even bellen en een kopje thee gaan 
drinken? Is het niet te vroeg? Net even over negenen? Toch maar even 
bellen. Het kopje thee drinken kwam haar niet uit, maar we hebben 
even door de telefoon gepraat en naar elkaar gezwaaid: zij op haar 
balkon en ik vanaf het Oorlogsmonument.
Op de fiets naar huis moest ik denken aan de groep van dames die 
elkaar o.a. kennen vanuit hun actieve periode in de Groenmarktkerk. 
Gezinsvieringen, Vincentius, Zonnebloem, ouderen- en ziekenbezoek 
en wellicht vergeet ik nog iets. Zo’n beetje eenmaal per jaar spraken 
ze nog met elkaar af; de ene keer bij de één thuis en de andere keer 
bij de ander thuis. Even bijkletsen over van alles en nog wat, onder het 
genot van een kopje koffie met iets lekkers, een drankje, een lunch en 
dan weer ieder haar eigen weg. Totdat corona kwam. Hierdoor hadden 
ze elkaar een tijd al niet gezien, zijn er twee dames overleden en is 
één haar partner verloren. Juist in die tijd hoor je bij elkaar te kunnen 
komen om ‘bij te praten’, maar helaas.
Dit moeten we nu maar eens gaan regelen, dacht ik. Een beetje afstand 
en iedereen gevaccineerd. Dat regelen ging snel. Mijn schoonzus 
ingeschakeld waar de dames welkom waren, iets lekkers voor bij de 
koffie, een nootje en drankje en een heerlijke lunch. Op het moment 
dat de vier dames werden uitgenodigd waren deze razend enthousiast. 
Volgens mij waren ze hier aan toe en een datum was snel geprikt.

Ik ben even langs gegaan rondom het middaguur. En ja hoor, daar 
zaten ze: Cock Stut, Ali Stricker, Toos Brouwer en Annie van Geldorp. 
Eén van de dames had drie waxinelichtjes meegenomen. Deze waren 
aangestoken en op deze wijze waren de drie overleden personen er 
toch een beetje bij. Er is heel wat ‘afgeklept’ en volgens mij hebben ze 
genoten. Ik niet minder.
Na de lunch ging ieder weer haar eigen weg; niet zoals vroeger met 
haren in de wind op het fietsje, maar als je een 85-plusser bent mag 
het ook rustig lopend of via vervoer op afroep.

Marjon Adamidis



Colofon
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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 3 september 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
 
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

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

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

JAARGANG 3 nr. 3
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PAROCHIEGEMEENSCHAP  
BLOEMENDAAL

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

e-mail: rk.bloemendaal@tiscali.nl

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

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

e-mail: trixvanholk@quicknet.nl

Contact voor uitvaarten
mw. M. Hin, tel: 06-33592492 b.g.g. 06-51365156 

R.K. begraafplaats Adelbert, Dennenweg 17a, 
Bloemendaal, tel: 06-22522860

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL14 INGB 0000551213  

t.n.v. R.K. Parochie Gemeenschap Bloemendaal
Overige betalingen:

NL70 ABNA 0626811554
t.n.v. RK Parochie  

Gemeenschap Bloemendaal

PAROCHIE  
HH. ANTONIUS&PAULUS AERDENHOUT

Sparrenlaan 9, 2111 AE Aerdenhout, tel: 023-5241874
Open: maandag-woensdag-vrijdag 13.00-15.00 uur, 

e-mail: kerkelijk.bureau@online.nl

Locatie-coördinator
mw. A.C.M. Klunder, tel: 023-5245018

Contact voor uitvaarten
mw. A.C.M. Klunder, tel: 06-40326558

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL34 ABNA 0563327642 t.n.v. 

Antonius&Paulusparochie, Aerdenhout

Verhuur Spar:
dhr. W.Th.F. v.d. Berg, tel: 023-5246612

Voor vragen over financiën:
dhr. W.Th.F. v.d. Berg, tel: 023-5246612

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW  
ONBEVLEKT ONTVANGEN OVERVEEN 

Korte Zijlweg 7, 2051 BD, Overveen, tel: 023-5277462
Open: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail: parochie.olvoo@planet.nl

Locatie-coördinator
dhr. P.C.J. Speet, tel: 06-13354450 (tijdens kantooruren)

Contact voor uitvaarten
dhr. C.A.G. Kroon, tel: 06-27166033/ 023-5277462
R.K. kerkhof Overveen, mw. P.P.M. van der Voorn, 
tel: 023-5277462

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL59 INGB 0002252656  
t.n.v. Adm. Kerkbijdrage Parochie Overveen

Overige betalingen:
NL83 INGB 0000079036  
t.n.v. Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Overveen

PAROCHIE  
ST. AGATHA ZANDVOORT

Grote Krocht 45, 2042 LV Zandvoort, tel: 023-5718868
e-mail: kerkelijk.bureau@online.nl

Locatie-coördinator
mw. S.M.H. Kluyskens, tel: 023-5731225

Autorijdienst op zondag 
mw. H.C.J. Schoo, tel: 023-5713430

Contact uitvaarten / begraafplaats St. Agatha
mw. H.P. Bluijs, tel: 023-5736321 en 06-16524243 

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL36 ABNA 0565848054 t.n.v. St. Agathaparochie, 
Zandvoort

Overige betalingen
NL80 ABNA 0565848038 t.n.v. St. Agathaparochie, 
Zandvoort

Voor vragen over financiën: 
dhr. J.D.M. Lehman, tel: 023-5719861
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PAROCHIE 
ST. JOSEPHHAARLEM

Jansstraat 41, 2011 RT Haarlem

Parochiesecretariaat: 
tel: 023-5321112, ma 10.00-16.00 uur

e-mail: secretariaat@josephkerk-haarlem.nl 

Locatiecoördinator: 
mw. C. van der Grinten  

(voor vrijwilligers en parochie-activiteiten)  
e-mail: rut_en_co@versatel.nl, tel: 023-5343773

Kerkbijdrage/Kerkbalans 
NL15 INGB 0000114501  

t.n.v. RK kerkbestuur parochie St. Joseph

Overige betalingen 
NL80 ABNA 0560068778  

t.n.v. RK kerkbestuur parochie St. Joseph

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
tel: 023-533 0528

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

  



De Wezens
van de Kathedraal

Geloof in Geluk

1 juli t/m 27 augustus 2021

28 augustus 2021 t/m 3 april 2022

KoepelKathedraal Haarlem

Meer informatie: koepelkathedraal.nl

Agenda 
2021/2022
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