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HERFST
De herfst is een seizoen dat de meningen verdeelt. Voor sommigen is het
een mooi seizoen, zij zien uit naar de kleurenpracht van de bomen in onze
omgeving, genieten misschien ook van het herfstige weer dat buiten om
het huis raast, terwijl anderen het als definitief afscheid van de zomer
zien, voorloper van een mogelijk sombere winter. En bij sommigen heeft
het direct invloed op de gemoedstoestand, die er niet beter van wordt.
De afgelopen weken werden we zeer regelmatig opgeschrikt door zorgwekkend wereldnieuws. Bij meerdere van de vergaderingen
waar ik bij aanwezig mocht zijn en waar het
gebruik is om te beginnen met gebed werd
verzucht dat je nauwelijks meer weet waar
je voor moet bidden: zoveel rampspoed
komt over mensen. Natuurlijk denken we
aan het natuurgeweld in Limburg, in België
en Duitsland. Maar ook denken we aan de
aardbeving in het al zeer kwetsbare Haïti,
wateroverlast of juist bosbranden overal ter
wereld en natuurlijk het menselijke drama in
Afghanistan, waar een gehele samenleving
bijna van de ene op de andere dag in een
andere wereld wakker werd. Met zoveel
gevolgen voor zoveel mensen. Te midden van
al die berichtgeving ontstaat het gevoel dat
ook de wereld als geheel zich in de herfst van
haar leven bevindt. We bidden voor al die
mensen die getroffen worden en helpen waar
dat mogelijk is.
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Voorplaat
Collectie Rijksmuseum.
‘Abraham ontvangt de drie engelen’
van Ferdinand Bol, 1660-1663.
Een tafereel dat ons aan de herfst
doet denken, met deze overheersende
boom in herfstdracht. Het is de
afbeelding van dat mysterieuze
bezoek van drie engelen aan
Abraham, waarin wij christenen de
H. Drieëenheid herkennen. Met die
grote belofte van dat nageslacht,
waarin de oude Sara nog niet
helemaal kan geloven – zij houdt
zich op de achtergrond. Deze
gebeurtenis is ook de inspiratie voor
die bekende icoon van Roebljov, die
leefde rond 1400. Die icoon wordt op
bijzondere wijze geëerd in de kerk van
Bloemendaal, aan het Bispinckpark.
Daarover leest u in dit Parochieblad
belangrijk nieuws en daarom ook deze
afbeelding op de voorzijde. Omdat we
zoals Abraham altijd blijven geloven in
die belofte!
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De herfst als seizoen van afscheid nemen.
Ook in onze parochies. Zondag 29 augustus
was een moeilijke dag voor de parochie
van de H. Drieëenheid in Bloemendaal.
’s Middags werd aan de aanwezige parochianen verteld dat de zondagsvieringen
vanaf zomer volgend jaar niet meer zullen
plaatsvinden en een andere bestemming
voor het kerkgebouw wordt gezocht. U vindt
een kort verslag en de teksten die zijn uitgesproken in dit parochieblad op de pagina’s
van Bloemendaal. Een moeilijk besluit,
waaraan veel en diepgaande gesprekken
met de pastoraatsgroep zijn voorafgegaan.
Gezamenlijk, namens parochiebestuur en
pastoraatsgroep, is deze mededeling die
zondag gedaan; daarna was er gelegenheid
- Parochieblad -

tot gesprek, in groepen. Moeilijke gesprekken,
waarin ook veel werd teruggeblikt op wat in
de parochie allemaal gebeurd is. En wat de
parochiegemeenschap voor zovele mensen
heeft betekend. Het komende jaar willen we
gezamenlijk met de parochianen het afscheid
vormgeven.
Afscheid van een verleden. We hopen
geen afscheid van elkaar, we hopen dat de
parochiegemeenschap elkaar zal blijven
ontmoeten, mogelijk in een andere kerk van
onze parochies. Maar een afscheid niettemin.
En dat valt altijd moeilijk. Doet pijn. Ook de
mooie herinneringen worden nu omkaderd
door weemoed. Maar we willen elkaar vasthouden, elkaar daarin steunen.
Het beeld van de herfst is zondermeer van
toepassing op de Kerk, in onze tijd. De parochie van Bloemendaal heeft deze boodschap
nu gehoord, in Aerdenhout vinden sinds vorig
jaar al geen gewone zondagsvieringen meer
plaats, de Groenmarktgemeenschap heeft al
in 2018 de moeilijke mededeling gehoord en
ook de parochiegemeenschap van Schalkwijk
weet al enige tijd dat een nieuw onderkomen
wordt gezocht en een nieuwe bestemming
voor het kerkgebouw. Misschien moeten we
wel zeggen dat het winter is in de Kerk. Maar
dat beeld is ook daarom van toepassing,
omdat herfst en winter vooruitlopen op het
volgende seizoen: de lente. De natuur spaart
haar krachten om te overleven, maar bereidt
zich ook voor op een nieuwe bloei. Een bloei
die weer anders zal zijn dan het jaar daarvoor,
de natuur hult zich in geheel nieuw groen.
Dat geldt ook voor onze parochies. We gaan
door een periode van krimp, moeten de
stormen van de wereld doorstaan, maar
tegelijkertijd gebeurt onder de oppervlakte
heel veel. Veel mensen die zoekende zijn en
soms heel verrassend de weg naar onze parochies weten te vinden. De Alpha-cursus die
inmiddels enige malen heeft plaatsgevonden
laat dat heel duidelijk zien. Maar ook de 40
kinderen die dit jaar de Eerste Communie
hebben ontvangen stemmen ons hoopvol,
omdat we die gezinnen een ontmoetingsplek

kunnen geven met de Familiezondagen die
hopelijk zonder corona-belemmeringen nu
weer volwaardig kunnen plaatsvinden. En
daarnaast zijn er de kinder-, tiener- en jongerengroepen, maar ook twintigers en dertigers
die zeer bewust kiezen voor het volgen van
de boodschap van Christus en elkaar daarin
sterken. En dat geeft hoop. Hoop op een
nieuwe lente en misschien zelfs een zomer.
Al zal het anders zijn. De jaren ’50 maar ook
de jaren ’90 komen niet meer terug. Maar dat
moet ook helemaal niet ons doel zijn: wij zijn
geroepen om het ‘Evangelie’ te verkondigen,
de ‘Goede Boodschap’. Christus’ boodschap.
Zijn Woord, en zijn levende Aanwezigheid
onder ons. En dat willen we doen.
Met ‘Geloof in Geluk’ dat eind augustus
van start is gegaan hopen we daar in de
kathedraal mensen mee in aanraking te
brengen: een thematentoonstelling met
zeer veel verschillende elementen, zoals
podcasts, kunstwerken, teksten, video’s, een
labyrint en nog veel meer. Met een evenzeer
diverse groep ‘vertellers’, mensen die een
bijdrage hebben geleverd. Sommigen zeer
kerkbetrokken, anderen minder of misschien
wel helemaal niet. Maar allemaal hebben
ze iets te zeggen over dat geluk. Hebben
ze dat ervaren of zijn ze ermee in aanraking
gekomen. En die ervaring hopen we ook de
bezoekers te geven, gekoppeld aan de ervaring van onze prachtige kathedraal. Ook door
de lezingen, workshops en concerten die ze
kunnen bezoeken, en natuurlijk het gewone
aanbod in onze parochie van vieringen, een
Alpha-cursus, een nieuwe bijbelleesgroep en
de vele mogelijkheden van ontmoeting.
Geloof in geluk. Drie woorden die op zoveel
verschillende wijzen kunnen worden gelezen.
Maar dat wens ik u toe. Geloof, geluk, en dat
we blijven geloven in geluk. En elkaar samen
vasthouden te midden van alles wat ons
overkomt. Als parochianen van Haarlem &
BOAZ.
Ik wens u een mooie herfst!
pastoor Bart Putter
- Parochieblad -
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Geloof in Geluk

Thematentoonstelling en programma in de
kathedraal is van start gegaan!
De deelnemers van Geloof in Geluk zijn:
Anton ten Klooster, Antoine Bodar, Bina
Chirino, bisschop Jan Hendriks, Bob
Wegkamp, Ramon Mangold, Dafne Arlman,
Emma van Hooff, Jos Wienen, Lars Gerfen,
Leo Fijen, Maaike Lut, Martijn Duifhuizen en
Kees Wisse, Matteo Myderwyk, Mirjam van
der Vegt, OMG Magazine, Peter van Asselt en
Tini Brugge, Robin van Galen, Sanne Vogel en
Simone de Groot.
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Geloof in
Geluk

Met een nieuw initiatief wil de kathedraal de komende jaren nadrukkelijker naar buiten treden en mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen
om in gesprek te gaan over wat hen bezighoudt. Met als doel verdieping
te bieden, uit te wisselen en nieuwe ontmoetingen te stimuleren.
Geluk
Het thema van het eerste jaar
is Geluk. De betekenis van
geluk, in algemene zin en in
het eigen leven van mensen,
is sinds mensenheugenis een
groot vraagstuk. En ondanks
dat de mens gezonder en
welvarender is geworden staat
het levensgeluk van veel mensen
onder druk. In praatprogramma’s
en tijdschriften en op social
media platforms is veel aandacht
voor dit onderwerp.
Twintig vertellers
Voor Geloof in Geluk zijn twintig
deelnemers uitgenodigd om te
reflecteren op het thema geluk.
Zij werden specifiek gevraagd
vanwege een inspirerende blik

op het onderwerp of omdat
zij een mooi verhaal over het
thema te vertellen hebben. Een
aantal deelnemers kenden de
kathedraal niet en anderen zijn
bekender met de kerk.
Geloof in Geluk-route
In de tentoonstelling worden
kunstwerken, foto’s en video’s,
inspiratieteksten, gedichten,
podcasts, muziekcomposities
van de deelnemers
gepresenteerd. De bijdragen
zijn zo opgesteld dat de sacrale
sfeer in de kathedraal en de
architectonische zichtlijnen
onaangetast blijven.
Op de volgende pagina worden
twee tentoonstellingsonderdelen
toegelicht.

STREAMERS GEZOCHT
Met meer dan 2500 abonnees
is het youtube-kanaal van onze
kathedraal snel gegroeid. Elke dag
behalve zaterdag wordt de viering
gelivestreamd, waardoor dagelijks
zo’n 100-200 mensen live meekijken
en op zondag nog veel meer. Daarna
worden de vieringen nog door zo’n
500 mensen teruggekeken. Het
meest gehoorde compliment van de
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mensen die thuis meekijken is dat
ze zich er echt bij betrokken voelen
door het camerawerk.
Daarvoor hebben we wel vrijwilligers
nodig. Dat mag op een weekdag,
maar vooral natuurlijk op zondagen.
Vind je het leuk om twee camera’s
en het geluid te bedienen en zicht
te krijgen op de techniek achter het

- Parochieblad -

streamen? Meld je dan aan! Enige
affiniteit met computers is natuurlijk
een vereiste, maar de bediening is
zeer gebruiksvriendelijk.
Neem contact op met de
coördinator van de vrijwilligers,
Rutger van der Grinten: e-mail:
rut_en_co@versatel.nl of
tel. 06-10440898.

Matteo Myderwyk in de kathedraal

Matteo Myderwyk
De jonge ambitieuze componist
Matteo Myderwyk ontwikkelde
voor Geloof in Geluk een nieuwe
muziekcompositie. Myderwyk werd
geraakt door de schoonheid en de
mystieke sfeer van het gebouw. Het
‘hemelse geluk’ dat hij ervoer klinkt
terug in zijn bijdragen. Hij maakte
voor de compositie gebruik van het
transeptorgel en het koororgel op
het hoogaltaar in de kathedraal. In
de studio werkte hij verder aan de
compositie die hij specifiek afstemde
op de plek: de trap naar het koor- en
het Willibrordusorgel en het balkon
bij het orgel. Op zondag 10 oktober
geeft Matteo Myderwyk om 20.00
uur een concert. (tickets: € 19,50 per
stuk)
Mirjam van der Vegt
Stiltetrainer en auteur van het
spiritueel boek van het jaar 2021
Mirjam van der Vegt neemt de
bezoeker mee op reis door de
KoepelKathedraal. Op vier plekken
in de kathedraal zijn korte video’s
te vinden waar zij één van de vier

treden van stilte bespreekt en de
bezoeker met een opdracht op pad
stuurt. Op donderdag 28 oktober om
20.00 uur geeft Mirjam van der Vegt
de lezing ‘De reis van stilte en geluk’.
(tickets: € 7,50 per stuk)
Publieksprogramma
Bij de tentoonstelling Geloof
in Geluk hoort een programma
met o.a. rondleidingen, lezingen,
concerten en workshops. Meer
informatie: www.koepelkathedraal.
nl/geloof-in-geluk.
Feestelijke opening
De thematentoonstelling is op
27 augustus geopend door de
Commissaris van de Koning Arthur
van Dijk en de Haarlemse burgemeester Jos Wienen met muzikale
begeleiding van ‘Sorelle’. Aansluitend
aan de openingshandeling konden
genodigden de tentoonstelling

Feestelijke opening Geloof in Geluk,
foto’s: Wim Koopman

bezichtigen. De eerste reacties
van bezoekers waren enthousiast,
bijvoorbeeld: ‘Geloof in Geluk zet je
aan het denken’.
Bezoek vóóraf reserveren (coronamaatregelen):
www.koepelkathedraal.nl
Geopend: maandag-zaterdag van
10.30-17.00 uur en op zondag van
12.00-17.00 uur
Nanine van Smoorenburg

Heb jij weleens iets wonderlijks meegemaakt? Iets dat zo bijzonder is dat
je denkt: dát kan geen toeval zijn? Maar wat is het dan wel? Een signaal van
bovenaf, een richtingaanwijzer op je levenspad of een doorkijk naar een
andere dimensie? Voor de serie 'Tussen Hemel en aarde' in OMG Magazine
is OMG-redacteur Katja Kreukels op zoek naar mensen met wonderlijke,
onverklaarbare ervaringen. Voel je je aangesproken en wil je je verhaal in
het magazine delen? Mail je ervaring met naam, leeftijd en contactgegevens
naar: katjakreukels@planet.nl

- Parochieblad -
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Gerardus kalender
Kent u ‘m nog? Wie is er niet mee opgegroeid:
de Gerarduskalender.
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot
nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit’. Op de achterkant
staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en
informatie over verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag goed te
kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant
en de mopjes, de puzzels en informatie op
de achterkant geven u aan het begin van de
dag een positief gevoel. De kalender wordt
elk jaar met zorg en plezier samengesteld
door een uitgebreide redactie van personeel
en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De
opbrengst van de kalender komt ten goede
aan alle activiteiten die vanuit het klooster
worden georganiseerd.
De naamgever van de kalender is Gerardus
Majella, geboren in 1726 in Muro Lucano,
een dorpje vlak bij Napels, als zoon van een
kleermaker. Hij werd gedreven door liefde
voor God en zijn medemensen.
In 1749 sloot hij zich aan bij de
redemptoristen als lekenbroeder. Hij ging op
bedeltocht om zijn medebroeders in leven te
houden. Ook hielp hij de vele mensen die aan
de kloosterpoort aanklopten.
Steeds had hij voor hen een opbeurend
woord. Hij gaf hen zo nodig brood en kleding
en stookte in de koude winters een vuurtje
voor hen. Ook zou hij duivels uitgedreven
hebben en wonderlijke genezingen hebben
verricht. Tijdens zijn leven had hij visioenen
en hij zou helderziend zijn geweest. Al tijdens
zijn leven sprak men van Il santo - de Heilige.
Afgebeeld wordt hij in de zwarte kledij van
de redemptoristen, met riem waaraan een
rozenkrans hangt. Aan zijn rechterzijde
staat vaak een kind (soms Jezus zelf) dat
6
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van hem een brood krijgt, wat wijst op zijn
charitatief werk. Meestal wordt hij biddend
of mediterend getoond met als attributen:
een kruisbeeld, een doodshoofd en een witte
lelie. Een compleet andere voorstelling is die
waar een draak aan zijn voeten ligt of waar hij
op de draak staat. In dat geval drukt hij een
kruisbeeld tegen de borst.
Gerardus Majella is de patroonheilige
van portiers, kleermakers en zwangere
vrouwen en werd aangeroepen voor een
voorspoedige bevalling. De menslievende
Gerardus overleed op 29-jarige leeftijd aan
tuberculose. In 1893 werd hij door paus
Leo XIII zaligverklaard en in 1904 volgde
zijn heiligverklaring door paus Pius X. Zijn
feestdag is 16 oktober.
De kalender is vanaf medio oktober
voor € 9,75 te koop in de ‘winkel’ van de
kathedraal. Leuk om te hebben of cadeau te
geven. Ook voor Sint of kerst!
Bronvermelding: Klooster Wittem

CATECHESE
Vormingscursus van de Catechese van de Goede Herder in bisdom Haarlem-Amsterdam
Van 7 t/m 12 oktober zal in de Moeder
van de Verlosserkerk in Schalkwijk het
eerste deel van de vormingscursus niveau I
van de Catechese van de Goede Herder
plaatsvinden. Deze cursus wordt gegeven
door de gecertificeerde vormingsleidster en
Dominicanes, zr. Theresa Anne Knuth.
De Catechese van de Goede Herder is een
benadering van de geloofsvorming van
kinderen van 3-12 jaar die geïnspireerd is
door de pedagogie van Montessori. In een
zorgvuldig voorbereide omgeving, het atrium,
dat een plaats is van gebed en ontmoeting
met God en door middel van specifieke en
concrete materialen ontwikkelen de kinderen
een persoonlijke en authentieke relatie met
Jezus, de Goede Herder. De Heilige Schrift
en de liturgie van de Katholieke Kerk vormen
de basis van de Catechese van de Goede
Herder. In de catechesebijeenkomsten luisteren de kinderen naar het Woord van God
en overwegen het om de mysteries van God

CARITAS
Adventsactie
Vanaf 27 november start de Adventsactie. Tijdens de
adventsperiode – de periode van vier weken voorafgaand
aan Kerstmis - vragen we via de Adventsactie aandacht
voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop
op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in
overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig
leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend.
Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun
toewijding en hun liefde een verschil maken.

tot diep in hun hart te laten dringen, terwijl
zij bezig zijn met hun handen. Daarnaast
ontdekken ze de liturgie van de Kerk waarbij
ze voorbereid en begeleid worden tot een
actieve participatie in het kerkelijk leven.
Bisdom Haarlem-Amsterdam wil parochies
de mogelijkheid bieden om hiermee kennis te
maken. In samenwerking met de organisatie
van de Catechese van de Goede Herder in
Nederland biedt zij daarom een vormingscursus aan voor vrijwilligers, catechisten,
pastorale krachten, ouders en andere geïnteresseerden uit het bisdom. De cursus is gericht op volwassenen die zich voorbereiden
op het geven van catechese aan kinderen van
niveau I (3-6 jaar) en legt de basis om zelf
een atrium te kunnen opbouwen en starten.
Meer informatie is te vinden op:
www.catechesegoedeherder.nl en
https://www.youtube.com/
watch?v=EpDYvTz4ep8.

sterfgevallen met meer dan een derde ten opzicht van
1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare
groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop!
Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die zich richten
op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom
de zwangerschap, de bevalling en de periode erna.
Geef tijdens de collecte in de Adventstijd of maak
een gift over op reknr. NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v.
Adventsactie.

Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders
en jonge kinderen. In 2019 was de kindersterfte gedaald
tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal

- Parochieblad -
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Caritas

Wereldmissiemaand
Wereldmissiedag, collecte in het weekend van 23/24 oktober

‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord
hebben.’
Met dit citaat uit het boek Handelingen van de apostelen 4, 20
voert Missio dit jaar campagne voor de Wereldmissiemaand. We
worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart
naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in de
Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht.
De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen
wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop
investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat
bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee
verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed
opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd
onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor
de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs,
heeft een nationale en diocesane caritas opgebouwd en is actief in de
gezondheidszorg.

In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane
congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs
Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters
Dienaressen van Maria Maagd en Moeder).
Ondanks het grote gebrek aan middelen
vangen de zusters kinderen op in weeshuizen
en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. Zij werken
tevens aan bewustwording van vrouwen in de
afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u,
het pastorale werk van de zusters steunen.
		
Geef tijdens de collecte in de
Wereldmissiemaand of maak een bijdrage
over op reknr. NL93 INGB 0000 0087 25
t.n.v. Missio

Diaconale Zondag
In het weekend van 13-14 november wordt
weer gecollecteerd voor de Diaconale
Zondag en deze keer is de actie voor de
Afghaanse vluchtelingen, georganiseerd
door Stichting Mozaïek. Meer informatie
over de actie hoort u t.z.t. in de viering.
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EXTRA ACTIE
Project parochiekerk Togo: Het dak lekt !
In het berggebied van Togo, in Aledjo, staat de parochiekerk van Paul
Tchassao Alassani. Paul is al sinds 2000 in Nederland en al bijna net
zo lang koster in de Moeder van de Verlosserkerk in Schalkwijk. Altijd
toegewijd en vriendelijk, altijd alert op hoe het met mensen gaat, altijd
klaar voor een praatje.
De kerk van de Paroisse Saint André d ‘Aledjo-Kadara is gebouwd in
1960 door de christenen uit dit gebied. De parochie is gesticht door
missionarissen uit de Elzas in 1913. De vader van Paul was de eerste
inwoner van Aledjo die werd gedoopt en velen zijn daarna gevolgd.
Ondanks dat veel jongere mensen uit het dorp naar de steden in de
omgeving zijn verhuisd voor werk, worden alle grote kerkelijke feesten
nog altijd groots gevierd in vol ornaat, want daarvoor komt iedereen
zoveel mogelijk naar het ouderlijk dorp om dat te vieren. De kerk is dan
vol. Helaas was nu in de regentijd de kerk te klein, want iedereen moest
op zoek naar een droge plek: het dak is lek…
Het onderhoud van de kerk werd altijd door de mensen uit het dorp
gedaan, maar nu alleen de ouderen daar nog wonen, omdat de
jongeren elders in hun onderhoud moeten voorzien, komt daar niets
meer van. Er moeten dus werkers worden ingehuurd en materialen
gekocht. En daar zit nu het probleem….. Het dorp vraagt daarom Paul
om hulp net als aan alle anderen.
Wij willen het dorp van Paul graag steunen en vragen u mee te helpen,
zodat wij Paul kunnen ondersteunen om zijn oude parochiekerk weer
te herstellen.
U kunt uw bijdrage geven in de extra (deur)collecte op zondag
10 of 17 oktober, maar u kunt ook een gift overmaken op
reknr. NL41 INGB 0007933688 t.n.v. Stichting Ankerpunt La Lumiere
Haarlem o.v.v. Aledjo.
Namens Paul Tchassao Alassani hartelijk dank voor uw bijdrage.

- Parochieblad -
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Jeugd en
Jongeren

Boekbespreking

Het mysterie van het
steenhouwertje
van meestertekenaar Thé Tjong-Khing
Eind vorig jaar ontstond binnen het
bestuur van de Stichting Kathedrale
Basiliek St.-Bavo het plan om een
kinderboek over de kathedraal te
ontwikkelen. Beschikbare informatie
over de kathedraal bestond tot dan
toe voornamelijk uit kunsthistorische
boeken van hoog niveau, die voor
kinderen ontoegankelijk zijn. Een
kinderboek over een kerkgebouw
was ook niet erg voor de hand
liggend. Toch leek het interessant om
juist nieuwe doelgroepen, kinderen
en hun (groot)ouders van welke gezindte dan ook, te verwelkomen en
te laten zien wat er in de kathedraal
allemaal te ontdekken is. Er werd
besloten tot een spannend kinderboek, dat kinderen meeneemt door
het gebouw, door de crypte en de
koepel, over trappen en gewelven,
vergezeld door de vele dieren die
in de kathedraal zijn afgebeeld. Thé
Tjong Khing heeft in de illustraties
op speelse wijze extra aandacht
geschonken aan de diverse ambachten die terug te vinden zijn in de vele
kunstwerken. Van de steenhouwer
van De Wezens tot de metselaar en
glas-in-loodzetter, de goudsmid en
de timmerman. Er is nog steeds zo
veel te ontdekken. Een robijn van de
monstrans speelt een bijzondere rol
in het verhaal.
10

Naast het actuele aanbod aan
activiteiten in de kathedraal, die
vooral op volwassenen gericht
zijn, biedt het kinderboek (groot)
ouders met jonge kinderen
aanknopingspunten en inspiratie
om te ontdekken wat er allemaal
te zien is. Rondom de presentatie
van het boek worden in oktober
kinderactiviteiten georganiseerd,
waarover binnenkort meer informatie
op www.koepelkathedraal.nl wordt
gepubliceerd.
Het resultaat is een indrukwekkend
prentenboek voor kinderen van
4-9 jaar over een wervelende
achtervolging in een kathedraal vol
mysterieuze monstertjes en over de
prachtige dieren die overal in de kerk
in allerlei kunstuitingen te vinden
zijn. Voor kinderen en hun ouders,
die net iets meer willen weten,
bieden de schutbladen extra tekst
en uitleg over de symboliek achter
de diverse kunstuitingen. Het boek
sluit mooi aan bij het thema van de
Kinderboekenweek 2021 dat als titel
heeft: Worden wat je wil.
Het boek is verkrijgbaar in de ‘winkel’
van de kathedraal voor € 15,99.
Markus, pas op! Liep je weer te
dromen?!
- Parochieblad -

Vandaag is Markus Superhavik, een
held met scherpe ogen die met
dieren kan praten. Hij gaat naar de
steenhouwer, die helemaal op het
dak van de grote KoepelKathedraal
aan het werk is. Maar onderweg
wordt er iets heel kostbaars gestolen... Superhavik gaat erachteraan!
Een spannend avontuur in een
geheimzinnig labyrint van kapellen,
trappen, torens en koepels.
Maak kennis met kunst en bijzondere
beroepen en ontmoet de Wezens
van de KoepelKathedraal. Thé TjongKhing brengt het mysterie tot leven
in dit prentenboek, eigenlijk voor alle
leeftijden.

Activiteiten

BAVO-KATHEDRAAL

buiten

Haarlems Bach Ensemble

onder leiding van Mark Lippe

J.S. Bach

OVERVEEN
Kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt
Ontvangen, Korte Zijlweg 7, Overveen
BACH BUITEN DE BINNENSTAD
Door Het Haarlems Bach Ensemble o.l.v.
Mark Lippe

Titia van Heijst-sopraan
Elsbeth Gerritsen-mezzosopraan

Hohe Messe

William Knight-tenor
Sinan Vural-bariton

Vrijdag 8 oktober 2021 om 20.00
Zaterdag 9 oktober 2021 om 15.30
OLVOO-kerk Korte Zijlweg 7 Overveen
Reserveer nu: info@haarlemsbachensemble.nl / vrijwillige bijdrage na afloop

* Vrijdag 8 oktober van 20.00-22.30 uur en zaterdag 9 oktober van
15.30-18.00 uur
De HOHE MESSE VAN J.S. BACH
Met Titia van Heijst, sopraan, Elsbeth Gerritsen, mezzosopraan, William
Knight, tenor, Sinan Vural, bariton.
Reserveer via: info@haarlemsbachensemble.nl
* Zaterdag 11 december van 17.00-18.00 uur
BWV 659 Nun komm der Heiden Heiland: orgel
BWV 62 Nun komm der Heiden Heiland: koor orkest solisten
BWV 1 Wie schon leuchtet der Morgenstern: koor orkest solisten
Een vrijwillige bijdrage na afloop is welkom.
ZANDVOORT

KERST IN DE CRYPTE
In de crypte van de Bavo-kathedraal vindt
u vanaf medio december een prachtig
aangeklede en sfeervol verlichte Dickensachtige setting.
De kerstgroepenexpositie zorgt ook dit jaar
voor verwonderde blikken en wordt zelfs
verder uitgebreid.
Er komt een heus kerstdorp in de
‘binnenbocht’ van de crypte. De
modelspoortreinvereniging en de Kerstdorpclub bundelen hun krachten en laten vier
treinen rondrijden over maar liefst 80 meter
rails. Onderweg komt de trein door Engelse
steden en Hollandse dorpen. Bezoekers
van jong tot oud kijken hun ogen uit bij
een prachtige spoorbaan en verlichte
miniatuurdorpjes.
De geur van warme chocolademelk en warme
apfelstrudel hangt in de lucht en aan de
tafels kletsen bezoekers over deze unieke
beleving. Op de achtergrond klinkt uiteraard
kerstmuziek, een fotogeniek rendier mag niet
ontbreken, net als de tientallen versierde en
verlichte kerstbomen.
Komt dat zien!
Houd www.koepelkathedraal.nl in de gaten
voor meer informatie!
(NB: de dan geldende door de overheid
ingestelde coronaregels zullen in acht
worden genomen)

St. Agathakerk, Grote Krocht 45, Zandvoort
Classic Concerts organiseert ONDER VOORBEHOUD
Zondag 7 november, 14.30 uur
‘MOZART IN ZANDVOORT’
Requiem - Ave Verum – Krönungsmesse van W.A. Mozart
Oratoriumkoor Heiloo o.l.v. Paul Waerts
Het Promenade Orkest o.l.v. Rolf van Kreveld
Solisten worden later bekend gemaakt.
Kaarten € 20,-.
In de protestantse kerk, ook onder voorbehoud:
Zondag 10 oktober ‘Picasso aan Zee’, Rhenus Ensemble met
o.a. Sannie de Jongh
Zondag 14 november Concert door Symfonie Orkest Haerlem
o.l.v. Nicholas Devons
Zie voor recente informatie: www.classicconcerts.nl
- Parochieblad -
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Nieuws uit parochie

Bloemendaal
Bijeenkomsten met parochianen
over de toekomst van onze parochie
door Frieda van
den Berg-Kolster

"

Afgelopen jaar is er veel gebeurd. Het coronavirus heeft vele verdrietige sporen nagelaten en we
hebben nog steeds met het virus te maken. Mede door de gevolgen hiervan zijn processen die al
gaande waren in een stroomversnelling geraakt. Op zondag 29 augustus zijn twee bijeenkomsten
gehouden, om samen met onze mede-parochianen te praten over de afgelopen periode en over
de ontstane kwetsbaarheid van onze parochiegemeenschap. Pastoor Bart Putter is in zijn inleiding
ingegaan op de ontwikkelingen, die ons voor een moeilijke beslissing hebben geplaatst. Daarna
heeft Marja, namens de pastoraatsgroep, maar ook heel persoonlijk, haar gevoel gedeeld over
haar jarenlange betrokkenheid met het jongerenwerk en de ontwikkelingen hiervan. Vervolgens
zijn de aanwezigen in groepjes met elkaar in gesprek gegaan, met telkens ook iemand van de
pastoraatsgroep en pastoor Bart Putter daar bij. Alle vragen konden gesteld worden. In deze
‘rondetafelgesprekken’ zijn verhalen verteld over het verleden, vragen gesteld over activiteiten
die misschien nog plaats kunnen vinden, vragen ook over ‘hoe verder’, gevoelens gedeeld van teleurstelling, gelatenheid, verdriet. Het waren zinvolle gesprekken, die in een goede sfeer verliepen.
De pastoraatsgroep heeft ideeën om van het komend jaar een bijzonder jaar te maken, zodat we
samen deze periode op een mooie manier kunnen afsluiten. Op de volgende pagina's treft u de
teksten aan die door pastoor Bart Putter en Marja Hin zijn uitgesproken.

Inleiding
Graag wil ik beginnen met u mede namens de
pastoraatsgroep te danken dat u ingegaan bent op de
uitnodiging en we hier vandaag zo kunnen samenkomen.
Ongetwijfeld heeft u naar aanleiding van de
uitnodigingsbrief vragen en misschien heeft u ook al een
bang voorgevoel. En ik wil maar meteen heel open zijn
met u.
Het is geen eenvoudige boodschap die wij u vandaag te
brengen hebben.

gaande zijn binnen onze parochiegemeenschap hier in
Bloemendaal. Aanvankelijk een paar keer per jaar, de
afgelopen periode vaker.
Sinds maart vorig jaar werd de wereld getroffen door
corona, wat ook duidelijk zijn gevolgen had voor ons
als parochie. Vieringen waren niet mogelijk, later wel
weer maar met allerlei maatregelen: een beperkt
aantal aanwezigen, geen zang door de koorgroep, het
afstand houden van elkaar en geen koffie na afloop.
Bijeenkomsten buiten de vieringen konden al helemaal
niet plaatsvinden. In de winter is met het oog op de
kleinere ruimte hier en de leeftijd van onze parochianen
uit voorzorg opnieuw gestopt met vieringen.

Het parochiebestuur en de pastoraatsgroep zijn al enige
jaren met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen die

Dat heeft zijn gevolgen gehad voor onze
parochiegemeenschap.

door pastoor Bart Putter
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Maar als we heel eerlijk zijn heeft corona alleen maar een
aantal processen versneld die al enige jaren gaande waren
in onze parochie. De afgelopen anderhalf jaar zijn ook
enige van onze zeer betrokken parochianen overleden. De
koorgroep wordt kleiner. Er zijn minder vrijwilligers voor
die vele taken in een parochie die toch moeten gebeuren.
Veel vrijwilligers hebben hun taak noodgedwongen
moeten neerleggen, vanwege de risico’s van corona of
gewoon door de leeftijd. De parochiegemeenschap wordt
snel kleiner en kwetsbaar.
Dat is de reden dat de afgelopen periode veelvuldig
overleg was tussen de pastoraatsgroep en het
parochiebestuur. Tijdens dat overleg werd steeds
duidelijker dat we met pijn in het hart wel móeten
vaststellen dat het zo niet lang meer door kán gaan.
En hebben we moeten vaststellen dat we alleen
nog de mogelijkheid zien om tot zomer volgend jaar
zondagsvieringen te laten plaatsvinden.
Dat betekent dus dat na de zomer van 2022 hier geen
gewone vieringen meer zullen zijn.
En ik kan niet genoeg benadrukken dat dit bepaald
geen gemakkelijke beslissing geweest is. Niet voor het
parochiebestuur, niet voor mij persoonlijk, niet voor de
pastoraatsgroep, en wij beseffen maar al te zeer hoe
moeilijk dit voor u is.
Ik hoef u niet te vertellen dat het in onze tijd niet
vanzelfsprekend is om gelovig te zijn, dat ziet u zelf
ook in uw eigen omgeving. Weinig mensen zijn nog
gewend om op zondag naar de kerk te gaan. Dat zien
we overal, in heel Nederland, in ons bisdom, maar ook
in onze eigen parochies, in de regio Haarlem & BOAZ. En
dat heeft meerdere gevolgen: al tientallen jaren loopt
het aantal doopjes terug en daarom ook de aantallen
eerste communicanten, vormelingen en ook kerkelijke
huwelijken. En uiteindelijk ook het aantal kerkgangers, het
aantal pastores en het aantal vrijwilligers.
Hier in de parochie van Bloemendaal, van het
Bispinckpark, is dat niet anders. Velen van u hebben zich
in het verleden ingezet voor de parochie, maar kunnen dat
simpelweg niet meer. Langzaam maar zeker ontvallen ons
onze trouwe parochianen. En ondanks al onze goede wil
en soms grote inzet kunnen we daar niets aan veranderen.
En ik denk dat we dankbaar mogen zijn dat we in onze
gezamenlijke parochies nog altijd het nodige kunnen
ondernemen met gezinnen, kinderen en jongeren, zoals u
wellicht ook wel eens in het parochieblad heeft gelezen.
Maar dat lukt alleen nog doordat we ze bij elkaar brengen.

Dat kan helaas al lang niet meer in al onze kerken.
En dat plaatst ons voor moeilijke keuzes. En dat raakt u
als parochiaan, het raakt ons als parochiegemeenschap.
Zovele jaren komt u al hier, maar vooral: kent u elkaar al.
Zoveel heeft u samen gedeeld. Zelf mag ik pas de laatste
zeven jaar met u meemaken.
En dat is ook de reden dat parochiebestuur en
pastoraatsgroep gezamenlijk hebben besloten u toch
deze boodschap te brengen. Hoe moeilijk ook, een
alternatief is er niet. Het alternatief zou zijn om de
parochie langzaam ‘uit te laten sterven’, om toch maar die
zware woorden te gebruiken. Dat er steeds minder kan,
dat we langzaam uit elkaar vallen als gemeenschap. Of dat
plotseling de deur dicht is en er niets meer is. Maar dat
willen we niet. Dat willen we nadrukkelijk niet.
Binnen de pastoraatsgroep zijn daarom ook ideeën om
van het komende jaar, tot volgend jaar zomer, nog een
bijzonder jaar te maken, met ons samen. Om elkaar vast
te kunnen houden, ook als we hier straks niet meer samen
kunnen komen op de zondagen. En te onderzoeken of we
misschien samen naar een andere kerk kunnen gaan of
een andere mogelijkheid van ontmoeting kunnen creëren.
Dat moet allemaal nog onderzocht worden en dat willen
we graag samen met u doen.
Mocht u zich al de praktische vraag stellen wat er gaat
gebeuren met het kerkgebouw: dat weten we nog niet,
we wilden eerst u informeren. Dat betekent ook dat het
gebouw er waarschijnlijk nog wel iets langer dan het
komende jaar zal staan, wat ook betekent dat zolang
het er nog is hier natuurlijk wel uitvaarten plaats kunnen
vinden.
Ongetwijfeld heeft u vele vragen. Of voelt u zich misschien
overvallen. Daarom willen we u graag de gelegenheid
geven om zo dadelijk in groepjes met elkaar in gesprek
te gaan, met telkens ook iemand van de pastoraatsgroep
daarbij waaraan u al uw vragen kunt stellen.
Voordat we dat gaan doen wil ik graag het woord geven
aan Marja, die namens de pastoraatsgroep maar ook heel
persoonlijk met ons haar gevoel wil delen.

- Parochieblad -
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Gevoel delen
door Marja Hin-van der Kolk
Ja, ik wil graag mijn gevoel met u delen.
Ik heb mij vroeger altijd ingezet voor het
jongerenwerk: eerste communie, kindercatechese,
vormsel. gezinsvieringen. Met heel veel plezier en
energie.
Samen met ouders hebben we een
catecheseproject ontwikkeld. Een driejarig plan.
Het eerste jaar behandelden wij de kerkelijke
feestdagen, het tweede jaar mooie verhalen uit
het Oude Testament en het laatste jaar het leven
van Jezus. Dit project liep vanaf groep 5, ná de 1e
Communie tot en met groep 7. In groep acht lieten
we de kinderen los om ze later weer uit te nodigen
mee te doen met het Vormselproject.
Alles draaide op volle toeren, maar na vele jaren
had ik zelf moeten constateren dat er minder
belangstelling was voor de gezinsvieringen,
eerste communie, catechese (de club in de DOB),
vormsel.
Maar ik wilde dat niet. Bedacht steeds andere
methodes.
Neem als voorbeeld de Palmpasenstok. Eerst
ging een brief mee met de kinderen, waarin
duidelijk maar vriendelijk werd uitgelegd
hoe een palmpasenstok te maken. Het was
toch fantastisch om dat met het hele gezin te
doen. Toen deelname terugliep gingen we de
palmpasenstok op de zaterdagmiddag vóór
Palmzondag met de kinderen maken in de
ontmoetingsruimte. De ouders hoefden alleen nog
het snoepgoed te kopen. Voor alle duidelijkheid.
Ik heb geen waardeoordeel, ik constateer alleen.
Toch bleef het afnemen. Maar ik wilde dat niet
zien. Was er vast van overtuigd dat het volgend
jaar beter zou gaan. Uiteindelijk ben ik met mijn
kinderen naar Overveen gegaan om daar de stok
met ze te maken. Daar was meer belangstelling,
want op Palmzondag mochten ze achter de
drumband hun palmpasenstok wegbrengen.
Toen kwam pastoor Matthieu Wagemaker in
onze parochies werken en die zag het wel. Er
kwamen al snel twee parochies bij, Aerdenhout
en Zandvoort. Ik doopte mijn catecheseproject
meteen om naar Club BOAZ. Uit Zandvoort heb ik
nooit een kind gekregen, wel één uit Aerdenhout.
Intussen werd de voorbereiding eerste
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communie van alle vier de parochies in Overveen
georganiseerd.
De kerk aan de Dennenweg was toen al gesloten.
Ik ging gewoon door met mijn catechese. Maar na
de eerste communie wilden de jonge gezinnen
liever bij elkaar blijven en zo richtte kapelaan Nico
Kerssens ook een club op. Zijn catechese was op
een middag. Ik hield de avond aan van 7 tot 8.
Eigenlijk te zot voor woorden.
Hij begon met ongeveer 7 kinderen en ik had er
het laatste jaar 3. Twee van de Aloysiusschool en
één van de Theresiaschool.
Ik vertel u dit verhaal omdat ik toentertijd wijzer
had moeten zijn. Niet zo vasthoudend. Niet zo
blind.
Was het toen niet beter geweest om met elkaar
vrijuit te praten over dit probleem. De deelname
aan alles liep gewoon terug. Daar kon niemand
wat aan doen. Maar ik zocht een zondebok: het
beleid, het bisdom, het bestuur. Dat was niet
eerlijk. Ik redde het niet met de Josephschool en
de Theresiaschool. Hoe katholiek zijn scholen
nog?? Ik was boos, want de jeugd werd uit onze
parochies gezogen. Maar jonge gezinnen voelen
zich niet verbonden met een parochie, zoals
wij. Nee, die hechten aan elkaar. Willen elkaar
ontmoeten samen met hun kinderen. En het liefst
in groten getale. Afgelopen jaar waren er 40 eerste
communicanten, let wel, van acht parochies. De
tijden zijn echt heel erg veranderd.
En ik moet eerlijk zeggen: Ik ben geabonneerd op
de nieuwsbrief voor de jonge gezinnen. Er is een
betaalde kracht door de parochies aangetrokken
en de projecten, de aanbiedingen voor de jeugd
en de tieners, zijn geweldig. Echt. Om je vingers bij
af te likken.
Waarom vertel ik dit allemaal.
Ik wil zelf niet meer de fout maken dingen niet te
willen zien. Geen schuldenaar zoeken. Stop daar
geen energie in. Laten we met elkaar kijken wat we
met het komende jaar allemaal nog kunnen doen.
Plannen maken. Hoe straks verder? Met elkaar
naar een andere kerk? Misschien niet elke zondag,
maar misschien één keer in de maand dat samen
doen.
Met elkaar in gesprek blijven, verdrietig zijn, maar
elkaar ook recht in de ogen kijken.
Zelf ben ik opgelucht dat de kogel door de kerk is.
En dat we dit met elkaar kunnen delen en geen
mooi weer meer hoeven spelen.
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Tussen hoop en vrede

Naar aanleiding van voorgaande berichten heeft u
misschien vragen, wilt u erover praten,
of wilt u even bij elkaar zijn.
Om samen kerk te zijn,
ook in deze omstandigheden.
Op dinsdag 5 oktober en dinsdag 12 oktober bent
u van harte welkom van 10.00-12.30 uur.

Koffie voor Stem in de Stad
door Trix van Holk-van ’t Hof
Stem in de Stad vraagt ons hen te ondersteunen in hun zorg
voor kwetsbare mensen die bij hen aankloppen voor hulp,
voor een gesprek en een warme kop koffie. Aan koffie kunnen
wij hen helpen, zoals dit ook indertijd gebeurde door voor hen
pakken koffie te verzorgen tijdens de maandelijkse verkoop van
wereldwinkelartikelen in onze kerk.
Ook nu kunnen wij hen helpen door pakken koffie te verzamelen op
de zondagen als bij ons een viering plaatsvindt. Bij de ingang van
de kerk staat een mand voor Stem in de Stad, waarin u uw eigen
meegebrachte pakken koffie kunt deponeren. Wij zullen er voor
zorgen dat uw gaven op de juiste plaats terecht komen. Ook deze
actie is een vorm van ‘Samen Kerk Zijn’. Dank u wel!

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.

Er is zoveel strijd voor niets gestreden
Zoveel pijn vergeefs geleden
Zoveel geloof met bloed beleden
Toch zing ik tussen hoop en vrede
Hoor je niet alom de bode
Dat de oorlog mag verdwijnen
Hoe naar vrede wordt gesmacht?
Op het scherpst van de snede
Zing ik hoe diep ook de nacht
ruil het slachtveld van ’t verleden
Voor het land dat op ons wacht
Slecht de grenzen tussen mensen
Vul je hart met vredeswensen
Strooi je liefde gul in ’t rond
Geef je leven nieuwe zin en
Laat de dommen je niet deren
Noch hun bommen en geweren
Laat ons samen het tij keren.
Er is zoveel strijd voor niets gestreden
Zoveel pijn vergeefs geleden
Zoveel geloof met bloed beleden
Toch zing ik tussen hoop en vrede
Laat de vrede in ons dalen
Luister naar elkaars verhalen
En hoe we toch zijn doorgegaan
Toen duizend monsters ons beslopen
Angst en wanhoop ons bekropen
Dichte mist ons zicht benam en
Onverwacht de zon doorkwam
Laat ons nu opnieuw beginnen
Laat ons heilig blijven geloven
Dat de zachte krachten winnen
Laat het vuur in jou niet doven
Breng het best in je boven
Laat de muren toch verdwijnen
Om jouw hart en om het mijne
Er is zoveel strijd voor niets gestreden
Zoveel pijn vergeefs geleden
Zoveel geloof met bloed beleden
Toch zing ik tussen hoop en vrede
tekst: Hein Stufkens muziek: Lenny Kuhr

- Parochieblad -
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LEZENSWAARDIG
HENRI.
Auteurs: 	Maria ter Steeg, Barbara Zwaan, Kick Bras, Thomas Quartier, Jozef Wissink,
Willy Eurlings, Jan van den Bosch, Cecile de Quay, Leo Fijen, Inigo Bocken
Uitgever:
Adveniat
Prijs: 		
€ 9,95
Een terugblik op het leven van Henri Nouwen, zijn werk en zijn boodschap. Met mooie teksten
en citaten. Priester Henri schreef talrijke spirituele werken in het Nederlands en het Engels. Hij
doceerde in de Verenigde Staten aan de University of Notre Dame, Yale University en Harvard
University. Hij kende Martin Luther King, Jean Vanier en werd zeer sterk geïnspireerd door
Thomas Merton en wordt daarmee gezien als een van de grondleggers van Nieuwe Monastieke
bewegingen. Nouwen stelde contact met God, of het hogere, voorop. Ook zette hij aan tot het
contemplatieve gebed. Ondanks dit had hij, volgens eigen zeggen, veel moeite met zijn eigen
verlossing door het geloof.
• Op zoek naar zijn wortels in Nijkerk
• Zijn fascinatie voor de clown en de trapeze
• De bijzondere band met Thomas Merton
• Studenten van zijn eerste werkcollege over bidden
• Broer Laurent over de reis van zijn leven met Henri
En nog veel meer mooie bijdragen.

WORD EVEN STIL
60 eigentijdse vaderspreuken
Auteur:		
Broeders van het stille leven
Uitgever:
Abdij van Berne
Prijs: 		
€ 12,50
'Vaderspreuken' is de benaming voor een verzameling korte uitspraken en verhaaltjes met
een anekdotisch karakter over de praktijk van het monnikenleven. Zij stammen grotendeels
uit de vierde eeuw, de tijd waarin het christelijke monnikendom ontstond toen eenlingen, die
zich hadden teruggetrokken in de woestijn om aan hun geestelijke vervolmaking te werken,
zich verenigden in monastieke gemeenschappen. De vaderspreuken bevatten diepe spirituele
wijsheid en vormen door hun eenvoud een goede inleiding in het contemplatieve leven. ‘Word
even stil’ is een bundeltje eigentijdse vaderspreuken, gestoken in een nieuw, luisterrijk habijt.
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PERSONALIA

RITUEEL
Ik houd het kleine ritueel in ere,
opdat je elk moment terug kunt keren.

Overleden
Iedere dag, wanneer het avond wordt,
maak ik de tafel klaar: een extra bord,

23-07-2021
dhr. George Angelinus ten Broeke
geb. 14-03-1929

bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas,
alsof je enkel opgehouden was.

24-07-2021
mw. Anna Christina Maria Fransen
geb. 03-04-1926

Ik hoor (hoe kon ik denken dat hetgene
waardoor ik ben, voor altijd was verdwenen?),
ALLERZIELENVIERING 31 OKTOBER

ik hoor, alsof de woning nog bestond,
het grind, de klink, het aanslaan van de hond,

Op deze zondag herdenken wij speciaal alle
overledenen uit het afgelopen jaar.

en je komt binnen op het ogenblik
dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schik.

BLOEMENDAAL-LEGÉNDI BARÁTI KÖRE
(Bloemendaal-Legénd Vriendenkring)

Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf
en haast niet opziend van mijn stil bedrijf

Pieta Klarenbeek				
Marion Takács-van den Aardweg		
Elike Fónad-Mercx
reknr.: NL70 ABNA 0623425769,
t.n.v. M. Takács-van den Aardweg, o.v.v. Legénd

de woorden vind, als was het vanzelfsprekend:
Schuif aan; tast toe: er is op je gerekend.
Jean Pierre Rawie

Parochianen ziek?
Vroeger kregen we bericht als een parochiaan ziek was
of in het ziekenhuis was opgenomen. Nu hopen we dat
anderen dat aan ons doorgeven. Daarom nodigen wij u
uit, als bij een zieke bezoek thuis of in het ziekenhuis op
prijs wordt gesteld, dit aan ons door te geven.
Wilt u dit dan op een briefje in de brievenbus van de kerk
deponeren of opsturen aan:
Parochiegemeenschap Bloemendaal
Bispinckpark 1 2061 SG Bloemendaal.
Vergeet niet het thuisadres of in welk ziekenhuis de
patiënt verpleegd wordt te vermelden.
Thuiscommunie
Mocht u niet meer naar de kerk kunnen komen en wilt u
toch de communie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met mw. Trix van Holk-van ’t Hof, tel: 023-5373904.

Ouderenpastoraat
Contactpersoon mw. Tonneke Gieske-Post,
tel: 023-5273637.
Uitvaarten Parochiegemeenschap Bloemendaal
Voor inlichtingen uitsluitend voor een uitvaart kunt u
bellen naar tel: 06-33592492 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 oneven weken van 10.30-12.30 uur gerepeteerd in onze kerk.
Kerkbalans vergeten?
U kunt uw bijdrage voor de Kerkbalans overmaken op ons
reknr. NL14INGB0000551213
t.n.v.: R.K. Parochiegemeenschap Bloemendaal o.v.v.
'Kerkbalans'.

- Parochieblad -
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Nieuws uit parochie

Overveen

PETER SPEET EN COR KROON
Blij verrast met onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice
Deze pauselijke onderscheiding voor bewezen diensten aan Kerk en
Samenleving werd ingesteld op 17 juli 1880 door Paus Leo XIII. Peter Speet en
Cor Kroon hebben vele diensten aan Kerk en Samenleving gedaan (en doen
die nog steeds). We hebben een aantal mensen gevraagd de aanvraag te
ondersteunen: er kwamen lovende teksten. We moesten alles meer dan een
jaar geheim houden, want door de lockdowns moest de uitreiking worden
uitgesteld. Op zondag 4 juli was het eindelijk zover: ruim 100 aanwezigen
(familieleden, ‘ondersteuners’, een delegatie van het bestuur, penningmeesters en vele parochianen) maakten deze viering mee. Zowel Peter als Cor
hadden zelfs tijdens de viering geen enkel vermoeden (immers, voor de
aanwezigheid van familieleden waren vooraf allerlei smoezen verteld aan
Peter en Cor). Paul Waerts liet zijn koor een prachtige mis zingen. En aan
het einde ... vroeg pastoor Putter of iedereen wilde blijven zitten, want hij
wilde twee vrijwilligers in het zonnetje zetten!
Als eerste Peter Speet: wat doet Peter
zoal voor de kerk?
Hij zat 30 jaar, van 1987 tot 2017 in de
redactie van het parochieblad Rondom de
Toren. Peter is technisch, doet al 30 jaar
klussen in kerk en pastorie en sinds 2015 is
hij de locatiecoördinator.
Van 2000 tot juni 2007 was hij secretaris
in het kerkbestuur. Na de tsunami in
2004 in Zuid-Oost Azië zette Peter
samen met pastoor Gijs Ockhuysen een
inzamelingsactie op voor Saint Vincent’s
Home, een jongensweeshuis in Sri Lanka:
er werd ruim € 250.000,-- opgehaald!
Peter was en is bij ontelbaar veel
uitvaarten de koster en verzorgt alles
tot in de puntjes. Met Allerzielen zet hij
samen met zijn vrouw Annemieke de
lichtjes op het kerkhof. Ook is hij altijd
18
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de koster tijdens de kerstviering van de
Aloysiusschool en geniet dan van onze
kerk vol met kinderen. Afwisselend zijn
Peter en Annemieke of Cor en Trudy het
gastpaar bij concerten.
Wat deed/doet Peter voor de
samenleving?
Van 1993 tot 1999 was hij vicevoorzitter van de Oudervereniging
van het Mendelcollege en lid van de
Medezeggenschapsraad. Rector Hupsch
zei: Peter viel op door een constructieve
opstelling en daadwerkelijke inzet
voor het welzijn van leerlingen én
medewerkers. Sinds 2005 doet hij vele
klusjes voor een inmiddels 94-jarige
dame. Peter en Annemieke zijn haar
gewaardeerde mantelzorgers. In 2013
werd de vrijwilligersbuurtbus opgericht
(van Overveen naar Haarlem-Noord): hij
was een aantal jaar de chauffeur van het
eerste uur!
Pastoor Putter riep ook Annemieke naar
voren om de onderscheiding bij Peter op
te spelden en zei: ‘Peter is zeer betrokken,
een gelovig mens en draagt dit ook uit. Hij
heeft vele pastoors meegemaakt en kon
met allen goed opschieten. Peter is prettig
om mee samen te werken, een rots in de
branding, die op de achtergrond gewoon
zijn gang gaat en zorgt dat de dingen
die gedaan moeten worden ook worden

gedaan! Kortom, Peter is goud waard voor
onze parochie!’

grote wijken. Hij brengt een attentie bij
parochianen als ze 80, 85, 90, 95, 100 jaar
worden. Hij brengt zieke parochianen op
zondag de Communie. Al gauw werd hij
secretaris van het kerkbestuur Overveen.
Hij leidde het nieuwe geautomatiseerde
ledenadministratiesysteem. Vanaf 2009 werd
Cor penningmeester van Overveen en vanaf
2014 werd hij hoofd penningmeesters van
de BOAZ-parochies. Vanaf september 2018
kwamen daar ook nog de vier Haarlemse
parochies bij. Dit houdt in: overleg met
de penningmeesters, de accountant, de
bisdom-econoom, de gebouwencommissie
én het bestuur. Voor Overveen is hij zelf de
locatiepenningmeester en organiseert hij
de jaarlijkse Actie Kerkbalans Overveen. Hij
beheert de uitvaarttelefoon voor parochie
Overveen.

Annemieke speldt de onderscheiding op bij Peter

Cor Kroon
Als tweede riep de pastoor Cor Kroon naar
voren, die inmiddels wel wat vermoedde.
Cor deed al tijdens zijn loopbaan allerlei
vrijwilligerswerk: vanaf zijn 24e was hij zeven
jaar penningmeester bij voetbalclub Alliance
van het Triniteitslyceum en later was hij zes
jaar voetbalcoach bij het jeugdteam van DSS.
In 1985 gaf hij wekelijks een groep tieners
bijbelonderricht als voorbereiding op het
Vormsel (van de H. Hartkerk in Haarlem). De
kinderen vonden het interessant, want Cor
kan boeiend vertellen. In 2004 ging hij met
vervroegd pensioen. Drie jaar lang volgde hij
de Pastorale School, een verdiepingscursus
over de Bijbel en liturgie. Na afronding kreeg
Cor ‘een zending van de bisschop’. Cor wilde
nu ook praktisch aan de slag en bood zich
aan als vrijwilliger bij de kerk in Overveen. Hij
begon met 8 uur per week, maar inmiddels
is het bijna fulltime! Hij ‘bemenst’ het
parochiebureau op twee ochtenden. Hij
was redactielid voor Rondom de Toren en
schrijft nu voor Overveen in het blad dat u
nu leest. Hij is hoofdcontactpersoon voor
15 bezorgwijken en loopt zelf ook twee

Pastoor Bart Putter
spreekt Cor toe

Pastoor Putter riep Trudy naar voren en zei
wat ‘ondersteuners’ hadden geschreven: ‘Cor
gaf een boost aan het parochiebureau, een
stille werker, consistent in zijn ijver om de
parochie met al zijn vrijwilligers ten dienste te
zijn, in alle bescheidenheid die hem zo siert.
Hij heeft een tomeloze inzet en bijdrage in
diverse rollen voor de RK kerk. Cor is gastvrij
en steun en toeverlaat voor velen.’ De pastoor
noemde Cor’s eigen motivatie waarom hij
- Parochieblad -
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vrijwilliger werd bij de kerk: ‘De kerk heeft veel
voor mij betekend gedurende mijn hele leven,
ik heb steun aan het geloof, nu ik gestopt
ben met werken, wil ik iets terugdoen voor de
kerk: daarom word ik vrijwilliger.’
Peter en Cor: heel veel dank aan jullie als
steunpilaren van de kerk!
Na afloop was er feestelijke koffie in de
prachtige pastorietuin met vele vrolijke
gezichten!

Cor en Peter te
midden van hun
echtgenotes Trudy en
Annemieke
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Dankwoord van
Peter Speet
"Nietsvermoedend ging ik op een gewone
zondag 4 juli met mijn vrouw naar de kerk.
Wat wel bijzonder was, was dat onze 12-jarige
kleinzoon Jort, mijn dochter en schoonzoon
ook mee gingen, maar dat had een reden.
Jort moest namelijk (zogenaamd) voor school
een werkstuk over de kerk maken en wilde
daarom ook eens bij een viering zijn. Ik vond
het leuk om hem van alles uit te leggen.
Wel vond ik het opvallend dat het voor een
gewone zondag erg druk was in de kerk en ik
zag ook veel nieuwe gezichten. Daarom vroeg
ik me af of het wel een gewone zondag was.
Maar verder had ik nog steeds niets door.
Nog steeds nietsvermoedend werd ik na
de viering en de mededelingen als eerste
door pastoor Bart verzocht naar het altaar te

komen om de onderscheiding in ontvangst te
nemen. Een volkomen verrassing voor mij en
toen begreep ik ook eindelijk het verhaal over
het werkstuk van mijn kleinzoon. Ik dacht
meteen, dan zal Cor de tweede zijn!
Dan sta je daar toch een beetje ongemakkelijk op het altaar en na veel te veel lofbetuigingen, ik geloof wel twee kantjes, werd de
gouden Pauselijke Onderscheiding door mijn
vrouw Annemieke bij mij opgespeld. Wat een
eer. Ik zag toen pas dat ook mijn zoon en zijn
gezin in de kerk waren. Heel bijzonder om de
hele familie in de kerk te zien!
Gelukkig was het mooi weer en konden na
de viering in de pastorietuin de ‘geridderden’
met familie, alle genodigden en kerkgangers
genieten van een gezellig samenzijn. Tijdens
deze ontmoetingen heb ik vele mensen
gesproken die op verzoek van Paula een
motivering hebben geschreven om de
voordracht voor Rome te ondersteunen. Het
werd een mooie afsluiting van een prachtige
zondag waar ik zeer dankbaar voor ben
en die ik niet zal vergeten. Wat een eer en
bijzonder moment, dat tijd nodig heeft om te
bezinken.
Tot slot wil ik graag een woord van dank
richten aan allen die hieraan hebben
meegewerkt, in het bijzonder aan Annemieke
en Paula die het meer dan een jaar
geheim hebben moeten houden, waarbij
Paula bergen werk heeft verzet om de
onderscheidingen via het bisdom en Rome
gerealiseerd te krijgen en natuurlijk aan
pastoor Bart voor zijn mooie woorden!"

Immers, mijn geweldige ouders, de broeders
van Maastricht en de paters Augustijnen
hebben mij geschoold in de gedachte dat
men overwaarde moet uitdelen aan andere
mensen. Ik heb veel aan de kerk en scholing
te danken. Ook de driejarige Pastorale School
heeft mijn geloof versterkt. Pastoor Putter gaf
voorbeelden van dit delen en naast de kerk
kwamen ook de voetbalclubs Alliance en DSS
aan de orde.
Ontroerd door de mooie woorden keek ik
naar de aanwezigen in de kerk. Vele bekende,
vertrouwde gezichten in een vollere kerk.
Het deed mij goed om ook jongere mensen
te zien en zeker mijn kleinkinderen. Na de
viering werd iedereen uitgenodigd in de
parochietuin. Het werd een heerlijk samenzijn
en de vrolijke gezichten spraken voor zich. De
parochiegemeenschap kon elkaar weer eens
ontmoeten, verwennerij met koffie en een
opgemaakt koekje.
Ik kreeg een vraag welke werkzaamheden mij
de meeste voldoening gaven. Niet de cijfers,
de begrotingen, de jaarrekeningen, maar het
brengen van de thuiscommunie naar mensen.
Dank voor deze onvergetelijke dag en voor de
bijzondere onderscheiding. Ik weet dat hier
veel voorbereiding voor nodig was. Ik hoop
in de toekomst in gezondheid nog te blijven
uitdelen."

Dankwoord van
Cor Kroon
"Volkomen onwetend en daardoor verrast
nodigt pastoor Bart Putter mij uit om naar
voren te komen. Opeens een indrukwekkende
toespraak en lofzang over mijn activiteiten
in het leven. Mijn motivatie om zo lang actief
te zijn in de parochiegemeenschap van
Overveen en in het parochiebestuur BOAZ/
Haarlem wordt geschetst. Ik heb mij destijds
gemeld bij pastoor Gijs Ockhuijsen, omdat ik
wat terug wilde doen voor de katholieke kerk.

Cor en Peter met de
kosters Maria Elena,
Ruud, Johan en akoliet
René
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GEBED VAN
PAUS FRANCISCUS

PERSONALIA

Heer, Vader van onze menselijke familie, U heeft alle
mensen in waardigheid gelijk geschapen: vervul onze
harten met een broederlijke Geest en ontbrand in
ons het verlangen naar een nieuwe ontmoeting, naar
dialoog, gerechtigheid en vrede. Help ons gezondere
gemeenschappen te creëren en een waardiger wereld,
een wereld zonder honger, armoede, geweld en oorlog.
Mogen onze harten zich openen naar alle mensen
en naties op aarde. Mogen wij de goedheid en de
schoonheid herkennen die U ons heeft laten zien in ieder
van ons, en zo banden van eenheid, van gezamenlijke
projecten en gedeelde dromen smeden. Amen.
Uit: Encycliek Fratelli Tutti (Allen Broeders),
vertaling: Berne Media

HELPT U MEE OP ZATERDAGOCHTEND 23 OKTOBER
OP KERKHOF OVERVEEN?
Dan maken we het kerkhof netjes voor Allerzielen. Wij
zorgen voor koffie met gebak. Ook planten we dan weer
bollen voor het voorjaar. Laat ons weten of u komt en
bel met Paula via telnr. 023-5277462.

DOPELING
Boaz Nicolaas Maria van den Nouwland was pas vier
dagen jong toen hij werd gedoopt op 12 juni. De kersverse
en trotse ouders Fabian van den Nouwland en Marlies
van den Nouwland-Verduin uit Haarlem wilden hun
zoontje zo snel mogelijk laten dopen en hadden zelf al
pater Carlo de Beer uit Utrecht bereid gevonden om Boaz
ten doop te houden. En héél toepasselijk werd Boaz
gedoopt in één van de kerken van de BOAZ-parochies en
wel in de kerk van Overveen.
Op de foto staat peettante Vivian met baby Boaz in haar
armen met naast haar peetoom Niels. Moeder Marlies
zittend en vader Fabian in blauw pak kijken hoe pater De
Beer de kleine Boaz zegent met zout, olie en wijwater.
Boaz is een Hebreeuwse naam en betekent ‘in hem is
kracht’.
Moge Boaz veel kracht en blijdschap aan zijn geloof
ondervinden. Marlies en Fabian: hartelijk gefeliciteerd
met jullie mooie zoon Boaz!

Op dinsdag 2 november vieren we Allerzielen.
Op deze foto ziet u de vele lichtjes op Kerkhof
Overveen op 2 november 2020.
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OVERLEDEN
Elisabeth Maria Johanna Bonarius-Wolff, 94 jaar.
Zij woonde aan de Ernst Casimirlaan, Overveen

INTENTIES

Wilhelmina Maria Tesselaar-Tuijn, 89 jaar.
Zij woonde in de Blinkert, Haarlem

Zij liggen begraven op:

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!
- Parochieblad -

3 oktober
Ger Freriks, Hanny Möllmann-van der
Vooren, Ton Groenendijk, overleden
familie Jünger, Lies Bonarius-Wolff, Riet
van Wees-Duineveld, Ton en Lenie van
Wijk, Katrien van Bergen-Linthorst
17 oktober
Erna Heertje-Kreijmborg, overleden
ouders Bos-Wartena, Fer Roozen,
Kroon Galema, Ton Groenendijk, Hanny
Möllmann-van der Vooren
31 oktober
José Josso-Kuipers, Ton Groenendijk,
Bep Groenendijk-van der Velden
2 november Allerzielen
Voor alle dierbare overledenen: wij
bewaren de herinnering aan hen in ons
hart.
7 november
Ton en Lenie van Wijk, Riet van WeesDuineveld, Hanny Möllmann-van
der Vooren, Ton Groenendijk, Lies
Bonarius-Wolff, Ger Freriks, Katrien van
Bergen-Linthorst
21 november
Familie Kuttschrütter-Levelt, Fer Roozen,
Kroon Galema, José Josso-Kuipers, Fini
Anna Willemse-Dahmen, Erna Heertje
Kreijmborg, overleden ouders BosWartena, overledenen familie Kimman,
Hanny Möllmann-van der Vooren, Ton
Groenendijk
5 december
Cees van der Voorn, Fien van der VoornSmid, Fien van der Voorn-Woerdman,
Truus en Stan Dietz, pastor Wim
Jenniskens, Katrien van Bergen-Linthorst,
Ton Groenendijk, Lies Bonarius-Wolff,
Ger Freriks, Ton en Lenie van Wijk, Hanny
Möllmann-van der Vooren, Riet van
Wees-Duineveld
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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Weekendvieringen
eventuele aangepaste
tijden staan bij de
betreffende dag vermeld

Bloemendaal
10.00 uur

Zondag 26 september

pastor D. Duijves

Zondag 3 oktober
Zondag 10 oktober

Overveen
10.00 uur

pastoor B. Putter
pastoor B. Putter

diaken G.J. v.d. Wal

Zondag 17 oktober

kapelaan N. Beemster
kapelaan N. Beemster

Zondag 24 oktober

pastor D. Duijves

Zondag 31 oktober

diaken G.J. v.d. Wal

T. Boddaert
kapelaan N. Beemster

Dinsdag 2 november

18.30 uur
kapelaan N. Beemster

Zondag 7 november

kapelaan T. Warnaar

Zondag 14 november

pastoor B. Putter

Zondag 21 november

pastor D. Duijves
T. Boddaert

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

Zondag 28 november

pastor D. Duijves

Zondag 5 december
Zondag 12 december

Zandvoort
10.00 uur

pastoor B. Putter
kapelaan N. Beemster

kapelaan T. Warnaar

Zondag 19 december

pastor D. Duijves
kapelaan T. Warnaar

BELANGRIJKE OPMERKINGEN OVER DE VIERINGEN
- Het aantal aanwezigen kan beperkt zijn, zie 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.

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.
Een actueel overzicht van alle vieringen vindt u op rkhaarlem.nl/vieringen
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Joseph
9.30 en 12.00 uur

Schalkwijk
10.00 uur

9.30 uur kinderwoorddienst
muv 4e zondag
Elke zondag 12.00 Hoogmis

Bavo
10.00 uur

Groenmarkt
10.30 uur

Elke zaterdag 19.00 uur
eucharistieviering

kapelaan T. Warnaar

diaken G.J. v.d. Wal

mgr. J. Hendriks

A. McDonnell

kanunnik A. Hendriks

kapelaan N. Beemster

mgr. J. Hendriks
kapelaan T. Warnaar
Bavofeest

diaken R. Mascini

kapelaan T. Warnaar
familiezondag-light

pastor D. Duijves

mgr. J. Hendriks
pastoor B. Putter

L. Besselink

kanunnik A. Hendriks

diaken G.J. v.d. Wal

mgr. J. Hendriks
kapelaan T. Warnaar

F. Visser

kapelaan T. Warnaar
familiezondag

diaken G.J. v.d. Wal

mgr. J. Hendriks

pastor B. van Oploo

kanunnik A. Hendriks

pastoor B. Putter

kapelaan T. Warnaar

W. Blüm

19.00 uur
kanunnik A. Hendriks

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

19.30 uur
kapelaan T. Warnaar

19.30 uur
broeder Savio

kanunnik A. Hendriks

kapelaan N. Beemster

pastoor B. Putter

diaken R. Mascini

kapelaan N. Beemster
familiezondag-light

pastor D. Duijves

kapelaan T. Warnaar

A. McDonnell

kanunnik A. Hendriks

kapelaan T. Warnaar

mgr. J. Hendriks

F. Visser

kapelaan T. Warnaar
Familiezondag

diaken G.J. v.d. Wal

kanunnik A. Hendriks

pastoor B. Putter

kapelaan T. Warnaar

diaken R. Mascini

kapelaan N. Beemster
familiezondag-light

diaken G.J. v.d. Wal

pastoor B. Putter

broeder Savio

kanunnik A. Hendriks

kapelaan N. Beemster

pastoor B. Putter

F. Visser

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
ma 1 nov. Allerheiligen
gelezen H. Mis 9.00 uur
gezongen Hoogmis 19.00 uur

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

mgr. J. Hendriks

TV

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
19.00 uur 1e zaterdag
Engelse viering
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L. Besselink

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

Terugblik op de
Zomerexpositie
Op 4 juli was de officiële opening van onze
Zomerexpositie ‘De Upside van Down,
Ronald van der Mije, kunstenaar en beelden van
Clementine van Polvliet’.
Wat zijn er veel mensen langs geweest!
Buiten de parochianen die na de viering de tentoonstelling
bekeken hebben we 527 bezoekers mogen verwelkomen.
Wat had men een waardering voor de prachtige schilderijen
van Ronald!
Veel mensen die Clementine gekend hebben kwamen
ook speciaal haar beelden bewonderen en deelden
herinneringen aan haar.
Het was een zeer geslaagde expositie met als sluitstuk het
weekend van de Open Monumentendagen
op 11 en 12 september

OPROEP HULP TUIN /
BEGRAAFPLAATS NAAST KERK
Ook jongeren nodigen wij
nadrukkelijk uit !!
Wie oh wie heeft de komende periode een paar uur
tijd om met de vaste tuingroep de begraafplaats weer
helemaal bij te werken voor Allerzielen, 2 november?
De begraafplaats is groot, dus er is altijd veel te doen!
De vaste middag is op woensdag vanaf 13.30 uur, maar
uiteraard is hulp op elk moment dat het u/ jou uitkomt
welkom!
Overleg met de beheerder van de begraafplaats,
Herma Bluijs: tel: 023-5736321, wat de mogelijkheden
zijn. Vele handen maken licht werk!!!
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Sam’s Kledingactie
t.b.v. Mensen in Nood

Op zondag 27 juni is DEAN JOSEPH BOUMA
gedoopt.
In 2017 heeft in dezelfde kerk zijn zusje het
H. Doopsel ontvangen.

in Zandvoort en Aerdenhout
Op 22/23 oktober vindt weer de halfjaarlijkse kledingactie t.b.v.
Mensen in Nood plaats.
U kunt goede, nog bruikbare kleding (graag in dichtgebonden
plastic zakken) inleveren op:
22 oktober tussen 19.00-20.00 uur: St. Agathakerk, Grote Krocht
23 oktober tussen 10.00-12.00 uur: St. Agathakerk, Grote Krocht
23 oktober tussen 11.00-12.00 uur: Antoniuskerk, Sparrenlaan,
Aerdenhout
Mensen in Nood renoveert, samen met de lokale
gemeenschappen, in totaal 25 scholen en klaslokalen en daarnaast
worden waterpunten en sanitaire voorzieningen aangelegd. Ook
worden materialen aangekocht om scholen te helpen met de
preventie van COVID-19.
De kleding wordt verzameld in het centrale magazijn in Leek.
Vervolgens wordt het verkocht aan sorteerbedrijven. Deze sorteren
de kleding op soort, maat en kwaliteit.
Herdraagbare kleding wordt getransporteerd naar landen buiten
de Europese Unie. Met name naar Afrika en Oost-Europa. Hier
is behoefte aan goede tweedehands kleding. De kleding wordt
op tweedehands markten verkocht tegen lage prijzen. Zo wordt
kleding voor iedereen toegankelijk.
Versleten of kapot textiel wordt gerecycled tot nieuwe materialen.
Bijvoorbeeld tot poetslappen of vulling voor matrassen. Maar ook
tot nieuwe kleding!
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat o.a. naar de
ontwikkelingsprojecten van Cordaid. Op basis van
Sam-Sam steunt Sam’s Kledingactie ook andere
goede doelen, zowel op internationaal niveau als
op lokaal niveau.

We hebben voor hem gebeden met de
woorden:
Heer onze God,
Wij hebben Dean Joseph gedoopt en
gezalfd in Uw naam.
Verhoor dan ook ons gebed voor de
toekomst van dit kind.
Geef dat het een open oog heeft voor alles
wat het leven biedt, een open oor wat het
leven vraagt en dat het steeds en van harte
zal meeleven met de vreugde en het verdriet
van de mensen.
Laat Dean alle geluk vinden dat onder ons
mogelijk is.
diaken Gert Jan van der Wal

Allerzielenviering
De Allerzielenviering zal dit jaar op
31 oktober gehouden worden. Een
viering met speciale aandacht voor de
overledenen uit het afgelopen jaar, maar
uiteraard gedenkt iedereen zijn/ haar
geliefden extra op deze dag.

Fairtrade
Na afloop van de
vieringen in oktober en
november zullen fair trade
artikelen verkocht worden,
waaronder veel artikelen uit Oeganda,
meegenomen door de familie Bluijs.

Klaverjassen
En dan is het eindelijk zover! Als de maatregelen het toelaten willen
we vanaf oktober weer gaan starten met de Klaverjasavonden: elke
3e vrijdag van de maand: 15 oktober, 19 november en 17 december
in de Ontmoetingsruimte van de Agathakerk. Start 20.00 uur,
inloop vanaf 19.45 uur.
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Taizévieringen, 19.30 uur:
1 oktober prot. kerk
5 november en 3 december Agathakerk
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St. Joseph
Haarlem

Ken je kerk
De Joseph is gewijd in 1843 en dus ligt de conclusie ‘dik 175 jaar oud’ voor de
hand. Maar klopt dat? En wat is dan ruim 175 jaar oud? Er is in al die jaren
veel gebeurd. Er is gesloopt en bijgebouwd. Er werd enthousiast verbouwd.
De kerk werd beschilderd en geregeld en met wisselend resultaat her en
der bijgeschilderd. Er kwam electriciteit, een centrale verwarming, er werd
meubilair in en uit gesleept.
Maar de buitenkant dan, die is toch niet veranderd? Nou en of. De foto
op de volgende pagina is een ansichtkaart die in 1900 werd verstuurd. Uit
de verzameling van Gerdi Gunst. Natuurlijk, de kamerschermen zijn in het
Josephhuis niet meer in gebruik, de gemiddelde Haarlemmer gaat anders
gekleed. Maar daar blijft het verschil niet bij. De twee lantaarns die we nu aan
de voorgevel hebben, ze zijn er niet. En dus kennelijk minder oud dan ze lijken.
En kijk eens in het torentje. Geen luidklok te zien. En dat klopt. De luidklok
werd pas in 1926 geplaatst. Om in de oorlog in beslag te worden genomen.
Uiteindelijk kwam in 1950 een nieuwe, die ook nu nog de omgeving oproept.
Onder de titel ‘Ken je kerk’ in toekomstige
uitgaven meer over onverwachte details
van onze kerk.
Dolf Böing

VIERINGEN
Op maandag 1 november (Allerheiligen)
is er een gelezen H. Mis om 09.00 uur en
een gezongen Hoogmis om 19.00 uur; op
dinsdag 2 november (Allerzielen) is er om
19.00 uur een gezongen Requiemmis.
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GEZOCHT: ZANGERS VOOR DE SCHOLA CANTORUM
De Gregoriaanse Schola Cantorum zoekt dringend enthousiaste nieuwe zangers. De Schola Cantorum (letterlijk:
‘zangersschool’) is een klein mannenkoor dat iedere zondag de hoogmis in de Sint Joseph ondersteunt. De Schola leidt
de Latijnse volkszang (bijvoorbeeld in het Kyrie en Gloria) en vertolkt de per zondag wisselende Gregoriaanse gezangen
(zoals het Alleluja voor de Evangelielezing).
De Gregoriaanse zang stamt
uit de Oudheid en is nog
altijd de lofzang bij uitstek
van de rooms-katholieke
kerk wereldwijd. Het
Gregoriaans is eenstemmig
en dat verleent de gezangen
een kracht waarin het vaste
geloof van de vroege kerk
doorklinkt.
Gregoriaans: meer dan een traditie
-	Lid worden van de Schola Cantorum is een hele
verbintenis: iedere week een repetitieavond en iedere
zon- en feestdag zingen. Daar staat gelukkig veel
tegenover. In de Gregoriaanse zang staan de teksten,
meestal bijbelverzen, centraal. Teksten en melodieën
volgen de seizoenen van het liturgische jaar en zijn dus
ook iedere zondag weer anders. Door te zingen leef
je op een bijzonder indringende manier mee met het

KOMT DAT ZIEN
Achter in de kerk staat sinds enkele weken
een vitrinekast. Daarin allerlei oude
voorwerpen die een religieuze of kerkelijke
achtergrond hebben. Kerkboeken en de
catechismus in verschillende uitvoeringen.
Bijbels waarbij hele oude uit 1725 en 1757.
Communielepeltjes en -servies, gebruikelijke
cadeautjes bij de Eerste Communie. De
voorganger van de collecteschaal: een
houten blokje dat werd doorgegeven. En
zelfs een oude stoof, voor de warme voeten
dankzij de gloeiende kooltjes. Alles uit de
verzameling van dhr. Eradus, jawel, de vader
van Erik-Jan, onze organist. Absoluut een blik
waard.

kerkelijk jaar. Het Gregoriaans doet een beroep op je
hele lichaam en je hele geest en betrekt je daarmee
nauw op het mysterie van de liturgie.
Gregoriaans leren zingen?
-	Het Gregoriaans heeft een eigen muzieknotatie die
gemakkelijk te leren valt. Als je daar een beetje aan
gewend bent, valt je vanzelf de rijke variatie en de
grote melodische vrijheid van de muziek op. In de
praktijk helpt het natuurlijk als je wat zangervaring
hebt en, vooral, van zingen houdt. De rest valt te leren
en daar krijg je alle tijd voor. Latijn hoef je niet te
kennen. Van alle teksten bestaan vertalingen. Als de nu
nog geldende beperkingen zijn opgeheven hoopt de
Schola Cantorum weer in volledige bezetting en samen
met de hele kerkgemeenschap van Sint Joseph Gods
lof te zingen.
Als dit je aanspreekt, neem dan snel contact op met de
dirigent, Bas Halsema op telnr. 06-46404333 of
e-mail: bashalsema@gmail.com

ZING JE GRAAG?
ZING DAN MEE MET HET GEZINSKOOR!
Het gezinskoor kan meer stemmen gebruiken. We zingen graag
voor Ons Lieve Heer. Op ons repertoire staan liederen van Taizé,
Iona, Bernadette Farrell, maar ook liederen van de Emmanuel
gemeenschap.
Zingen is twee keer bidden wordt weleens gezegd. Zo voelt het
gezinskoor dat ook. Kun je zingen, zing je graag, zing dan mee! We
repeteren twee keer in de maand op vrijdagavond en zingen ook
twee keer per maand in een viering. Altijd de tweede en vierde
zondag van de maand. De vrijdag ervoor repeteren we van 20.0022.00 uur in het kerkzaaltje. Kom eens langs bij een repetitie en
ervaar dat zingen geweldig fijn is!
Meer info bij Corine van der Grinten, telnr. 023-5343773 of stuur
een e-mail naar secretariaat@josephkerk-haarlem.nl .

Dolf Böing
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OVERLEDEN

Twee bruidsparen hebben elkaar onlangs het heilig
Huwelijkssacrament toegediend:
Jeroen Eidhof en Agnes Peeters trouwden in de Sint
Josephkerk op donderdag 8 juli.

Theresia Jacoba Winter-Jacobs
geboren op 3 maart 1921 overleden op 2 juli 2021
uitvaart op 9 juli 2021, waarna de crematie in stilte
Haar man Bert was in het verleden lid van het
collectantencollege en ook zij zelf had vele goede
herinneringen aan haar tijd in de Sint Josephkerk.
Daarom wilde zij graag van daar uitgedragen worden.
Een paar jaar heb ik aan haar de H. Communie
gebracht in het Reinaldahuis; vaak trof ik haar dan
aan, terwijl ze de Rozenkrans aan het bidden was.
Nog onlangs mocht zij haar 100e verjaardag vieren,
ofschoon ze zelf sterk naar haar toekomst bij God
verlangde. Wij bidden haar toe dat zij nu voor altijd –
zelfs door de eeuwen der eeuwen – in de liefde van
God geborgen mag zijn en dat haar lange leven door
Hem zal worden bekroond.

Bart van Haselen en Tanja Wildeman hebben hun kerkelijk
huwelijk gesloten op zondag 15 augustus in de kapel van de
Vrouwe van alle Volkeren te Amsterdam.
Aan beide echtparen onze hartelijke felicitaties en ons
gebed voor een stralende toekomst onder Gods Zegen.
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Hendrikus Gijsbertus Telleman
geboren op 23 maart 1949 overleden op 22 juli 2021
In dankbaarheid gedenken wij hier Harry Telleman,
lid van de Schola Cantorum en plaatsvervangend
dirigent. Met liefde en toewijding, in een geest van
geloof en devotie, heeft hij vele jaren hier de lof
van God gezongen, in de Gregoriaanse hoogmis.
Hij had een opgeruimd karakter en was bij ons
zeer gezien. Vele weken heeft hij in het ziekenhuis
gelegen, in langdurige coma, na de besmetting met
het coronavirus. Alle kennis en kunde zijn ingezet, in
combinatie met liefdevolle nabijheid en gebed, om
zijn leven op aarde te redden. Uiteindelijk is hij aan
de gevolgen van zijn verzwakking overleden. Moge hij
nu voor altijd de lofzang zingen voor de troon van de
Allerheiligste Drievuldigheid, in het hemels Vaderhuis.
Wij bidden dat zijn naaste familieleden troost en
kracht zullen vinden bij dit zware verlies.

31

Nieuws uit parochie

Schalkwijk
Haarlem

EERSTE COMMUNIE
27 juni 2021
We gingen in het voorjaar voor de voorbereiding op onze
Eerste Communie elke vrijdagmiddag oefenen in de Bavokerk. Er werd een verhaal uit de bijbel verteld, we gingen
er liedjes over zingen en iets knutselen.
We waren met 20* kinderen uit allemaal verschillende
parochies. Daardoor kende ik in het begin nog niemand,
maar ik had al snel vriendinnen gemaakt. Ik vond het leuk
om er elke week naar toe te gaan.
Aan het einde van de voorbereiding was het nog spannend
of mijn familie kon komen kijken wegens corona. Gelukkig
mochten ons gezin en twee extra volwassenen erbij zijn in
de kerk. Allebei mijn opa’s konden mee. Op zondag 27 juni
was het eindelijk zover en kreeg ik mijn Eerste Communie.
We liepen met een kaars in onze handen in een optocht
naar voren. Mijn moeder en ik hadden een hele mooie jurk
voor mij uitgezocht en ze had mijn haar mooi ingevlochten
met bloemetjes. Ik vond het heel spannend.
Julia Mosterd
Ook heeft uit onze parochie Christian zijn Eerste
Communie gedaan.
Julia en Christian alsnog Van harte Gefeliciteerd.
*Er deden 2 groepen van steeds 20 kinderen die dag hun
Eerste Communie.

Viering Reinaldahuis
De maandelijkse woord- en communieviering van pastor
Rob Mascini is na coronatijd weer begonnen. Een kleine
groep enthousiaste parochianen gaat bij geïnteresseerde
bewoners een dag vóór de viering langs, om ze nog even
te herinneren aan de viering de volgende dag. Wie het
nodig heeft wordt opgehaald en ook weer naar de kamer
teruggebracht. Na afloop van de viering drinken we een
kopje koffie met elkaar.
Het is heel goed mogelijk dat nog niet iedereen die
belangstelling voor de viering heeft, al op de hoogte is
van de nieuwe start die we gemaakt hebben. Mogelijk
kent u bewoners of omwonenden van het Reinaldahuis
die hierin geïnteresseerd zijn en wilt u dit aan hen
doorgeven. Zij zijn bijzonder welkom op iedere eerste
dinsdag van de maand om 14.00 uur in het zaaltje achter
het restaurant.
Jacqueline Splinter
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DIACONIE
ZOMERACTIE
Ook deze zomer was het afwachten wat de mogelijkheden zouden zijn voor een dagje uit, gezien de
mogelijke restricties in verband met corona. Gelukkig kon toch een aantal gezinnen naar de dierentuin
in Amsterdam met de Artiskaarten die u bijeen heeft gespaard. Zowel onze parochie alsook andere
parochies hebben in totaal 23 kaarten bijeengebracht. Er zijn 18 kaarten verdeeld onder gezinnen die we
al kenden. Een vijftal kaarten was bestemd voor een gezin, bekend bij het ‘Open Huis’ (u weet wel, waar
onze Voor Elkaar Pakketten naar toe gaan). Enkele gezinnen kozen een alternatieve bestemming, zoals
museum Nemo en de Linnaeushof.
Daarnaast heeft een aantal parochianen, aan huis gebonden, een kleine bijdrage ontvangen.
In totaal hebben 22 volwassenen en 23 kinderen deelgenomen aan de Zomeractie, die speciaal bestemd
is voor mensen met weinig financiële armslag. De kosten voor de Zomeractie bedroegen dit jaar € 1.860,-.
Ook deze zomer heeft de Diaconale Werkgroep een ‘corona’ kaartenactie verzorgd. Op 165 adressen is
een kaart gebracht waarmee ditmaal een jongere groep parochianen dan vorige zomer, een hart onder de
riem werd gestoken. Voor uw bijdrage hieraan, hetzij in de vorm van Artiskaarten, hetzij in de collecte voor
de diaconie van 20 juni: heel hartelijk dank!
Voor de Diaconale Werkgroep,
Jacqueline Splinter

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

JEUGDKOOR
Hoera, wij zijn weer begonnen! Na een lange stop door
corona kunnen we eindelijk onze stem weer laten horen.
We zijn een koor met kinderen van ongeveer 8 tot 14 jaar
en we zingen een keer per maand in de gezinsviering op
zondagochtend om 10.00 uur o.l.v. Ben Kamer.
Nieuwe kinderen zijn altijd van harte welkom, dus lijkt
het je leuk om met ons mee te doen, kom dan gerust
eens op dinsdagavond kijken. We zingen namelijk elke
dinsdagavond van 18.45-19.30 uur in de woonkamer van het
parochiecentrum, Prof. Eijkmanlaan 48.
In schoolvakanties zijn er geen repetities. Aan het einde van
het schooljaar gaan we altijd een middag gezellig weg en
sluiten af met een gezamenlijke maaltijd.
Als je nog vragen hebt mag je bellen of mailen met Yvonne
Bras, telnr. 023-5400812, e-mail yvojo@upcmail.nl of met
Franca Garrelfs, telnr. 023-5333535, e-mail franca.garrelfs@
zonnet.nl.
We vinden het heel leuk als jij ook bij ons koor komt zingen!
Natuurlijk hoef je niet per sé lid van onze parochie te zijn.
Iedereen is welkom.
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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
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ADIEU TOOS EN INE
Zondag 29 augustus heeft de parochiegemeenschap Schalkwijk afscheid
genomen van Toos Knijff en Ine van Breukelen. Beide zusters, lid van de congregatie Franciscanessen van Asten, besloten dat zij na 50 jaar Haarlem gaan
verlaten en zich gaan vestigen in het moederhuis. Voor hen een moeilijke en
emotionele beslissing, gezien de verbondenheid die beide hebben met onze
parochiegemeenschap.
Toos is vele jaren een zeer geliefde pastor
geweest die 12 jaar geleden door het bereiken
van de leeftijd van 65 afscheid moest nemen.
Vele tranen zijn toen gelaten door
parochianen, maar Toos beloofde toen dat
zij zich als ‘vrijwilligster’ zou gaan inzetten
en dat de parochianen altijd een beroep
op haar mochten en konden doen. Dat
maakte haar zo geliefd, altijd tijd voor de
mensen die wat geestelijke bijstand nodig
hadden. Het bekende beeld van Toos op haar
scooter rijdend door Schalkwijk zou dus niet
veranderen. Maar als lid van een congregatie
kom je soms voor verrassingen te staan en er
werd een beroep op haar gedaan om Moeder
overste te worden. Na veel gesprekken met
haar medezusters Ine en Rita moest Toos de
beslissing nemen dat zij niet kon weigeren.
En zo moest Toos de plannen die zij had voor
onze parochiegemeenschap vergeten en zich
drie dagen in de week dienstbaar maken voor
Asten.
Ine bleef zich nog wel inzetten voor onze
parochiegemeenschap d.m.v. diaconie, een
huiskamerproject voor opvang en begeleiding
van nieuwe Nederlanders en de MOV. Zo
bleven de zusters toch zichtbaar in onze
gemeenschap. Maar ook zusters worden
ouder en met name de wekelijkse reizen
van Toos naar Asten begonnen toch haar
tol te eisen. Toen ook nog medezuster Rita
overleed, hun vertrouwde adres Churchilllaan
werd verlaten en de gezondheid van Ine
minder werd, kwam de vraag naar boven
wat gaan wij in de toekomst doen. Na veel
gesprekken en tranen werd besloten Haarlem
te gaan verlaten en zich te vestigen in het
Moederhuis te Asten.
En zo heeft de parochiegemeenschap
op 29 augustus afscheid genomen van
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beide zusters, die zo’n
belangrijke rol hebben
gespeeld in onze parochie.
Een (te) volle kerk, een
prachtig samengesteld
koor, en een schitterende
overweging door Toos is
waarschijnlijk het laatste
beeld dat wij van beide te zien krijgen. En
ondanks de corona werd er toch geknuffeld,
veel mensen wilden op deze manier hun
dankbaarheid tonen wat beide voor onze
parochiegemeenschap en voor sommige
parochianen persoonlijk hebben betekend.
10 jaar geleden heeft m.n. Toos zich ingezet
om een verbinding tot stand te brengen
tussen Schalkwijk en Haarlem. Dankzij haar
kwam er een veerpont en zij mocht de veer
‘dopen’, niet door er een fles champagne
tegenaan te slaan, maar door als eerste met
de veer het Spaarne over te steken.
De schippers van de veer vonden het een
prachtig idee om Toos en Ine voor de laatste
keer over te varen, zodat wij beide konden
uitzwaaien richting Asten.
Met name schipper Paul vond het een eer,
daar hij 10 jaar geleden ook de schipper was
die Toos op de eerste vaart mocht overvaren.
Zo hebben wij met velen Toos en Ine
uitgezwaaid en allen wensten beide een
goede vaart.
Dank je wel Toos, dank je wel Ine, voor
alles wat jullie hebben gedaan voor onze
parochiegemeenschap en nog heel veel
mooie, maar vooral gezonde jaren in Asten.
Adieu
Dick Reeuwijk
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Hieronder de lezing en de overweging van Toos op 29 augustus.

VERGEET HET VOORNAAMSTE NIET
(Uit: Woorden en verhalen die ertoe doen)
Van de hoogste instantie uit het Vaticaan was
het grote nieuws gekomen dat Jezus zelf de
komende zondag onze parochie zou bezoeken.
Zo deelde de pastoor zijn parochianen mee.
Die zondag was de parochiekerk tot in alle
hoeken en gaten gevuld, iedereen wilde Jezus
zien en horen. Iedereen verwachtte een preek
van jewelste, maar toen hij door de pastoor
was voorgesteld, keek hij de mensen aan met
een vriendelijke lach en zei enkel: ‘Goedendag
allemaal, fijn om bij jullie te zijn.’ Geen preek in
welke vorm dan ook.
Het kerkbestuur, de voorzitters van de verschillende werkgroepen nodigden Jezus uit
om bij hen te overnachten. Hun aanbod was
overweldigend, het leek wel een wedstrijd. Maar
hij nam het aanbod niet aan. Ook weigerde Hij
het aanbod van de pastoor om de nacht door te
brengen op de pastorie. En zelfs de slotzusters
van het nabijgelegen klooster konden Hem
niet overhalen om op de meest stille kamer
van bijna eeuwige rust en stilte zich terug te
trekken. Heel beleefd wees Jezus ieder aanbod
van de hand. Hij zei, dat Hij de nacht het liefst
doorbracht in de kerk. Iedereen kon het daar
van harte mee eens zijn. Voor Jezus was de kerk
de enige geschikte plaats.
Voordat de koster de volgende morgen de kerkdeur opende, was Jezus al in alle vroegte verdwenen. Maar tot ontsteltenis van de pastoor
en alle parochianen was heel de kerk volgeklad
met graffiti. Overal op de muren, de pilaren en
het plafond stond: ‘Vergeet het voornaamste
niet’. Niets was gespaard: deuren, ramen, preekstoel, het altaar, tabernakel, zelfs de bijbel op
de lessenaar. Die woorden waren geschreven
in grote en in kleine letters, met viltstift, verf, in
allerlei kleuren. Waar je ook keek, overal zag je
die woorden: ‘Vergeet het voornaamste niet’.
Geërgerd, gechoqueerd, verward, geboeid,
geschrokken waren de kerkgangers. Wat was
dan wel het voornaamste? Het antwoord stond
nergens te lezen. Enkel die woorden. Als Jezus

niet meer te zeggen had, dan had Hij beter weg
kunnen blijven.
De eerste reactie van de parochianen was om
alles schoon te maken en de kerk opnieuw te
schilderen en de bisschop de kerk opnieuw te
laten inwijden na zo’n heiligschennis. Maar ze
werden ervan terug gehouden, omdat ze heel
goed beseften dat Jezus zelf die woorden overal
had neergeschreven. Het waren tenslotte Zijn
woorden. De kerk bleef zoals Jezus die had
achtergelaten. En die woorden: ‘Vergeet het
voornaamste niet’ gingen zich meer en dieper
vastzetten in de mensen. Niet alleen als ze in
de kerk zaten, maar ze namen die woorden ook
mee naar huis. Ze waren op hun netvlies geplakt
en in hun ziel neergelegd. Het werd overal
onderwerp van gesprek. En wat gebeurde?
Ze luisterden en lazen met meer aandacht de
woorden uit de bijbel om daarin te zoeken
naar het antwoord. Er werden bijeenkomsten
georganiseerd om er samen over te praten.
Steeds meer kwamen ze er achter, dat die vraag
op hun hele leven sloeg. Ja, wat was nu eigenlijk
het voornaamste? Iedereen begon zijn geloof
bewuster te beleven. Ze gingen niet meer uit
sleur naar de kerk of omdat het moest of omdat
het zondag was. Ze kregen meer inzicht in de
boodschap van Jezus en dus meer compassie
met de zwakkeren. In het bidden ging de sleur
er uit en er kwam meer diepte in. Zelfs hun
ideeën over God werden anders; ze begonnen
zich te realiseren dat God niet alleen te vinden
is binnen de muren van de kerk, maar dat het
voornaamste te vinden is in de liefde en zorg
voor de medemens.
En steeds opnieuw als er onderling spanning of
onenigheid dreigde, kwamen die woorden terug
in hun gedachten: ‘Vergeet het voornaamste
niet!’ Dan beseften ze opnieuw wat hen te doen
stond.
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Overweging
‘Vergeet het voornaamste niet’
Beste mensen, die vandaag naar deze mooie kerk bent gekomen om (zoals het openingslied
zegt) weer te weten waartoe wij bestaan. Verstillend van binnen, verlangend te horen het
levende Woord dat opnieuw wordt geboren waar mensen in aandacht en liefde verstaan. Hoe
oud of jong, diepgelovig, twijfelgelovig, bijna ongelovig, allen dragen wij een diep verlangen
met ons mee om steeds opnieuw herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, de wereld
te herscheppen waarmee wij vergroeid zijn. Dat wij met meer vuur straks de kerk uitgaan, dan
toen wij vanmorgen binnenkwamen. Geraakt willen wij worden – steeds opnieuw – door het
Levende Woord dat ons gaande houdt. Op doen staan om voor elkaar in de bres te springen,
elkaar mee te dragen in ons hart, onzichtbaar maar tegelijk zo nabij.
‘Vergeet het voornaamste niet’ was de waarschuwing die de parochianen uit het verhaal van
zojuist meekregen. Het mooie daarvan vind ik, dat het antwoord niet zomaar voor handen lag.
Dat ‘kerkmensen’ op zoek gingen naar wat in godsnaam het voornaamste zou kunnen zijn. Zelfs
op doordeweekse dagen bij elkaar te rade gingen naar een antwoord, waarmee zij voelden
dat zij dichter bij de kern van leven kwamen. Blijkbaar was er een soort onrust in hen ontstaan,
waardoor zij steeds aandachtiger met elkaar omgingen, met een nieuw kompas op zak om
de richting te bepalen. Die richting wijst ons ontegenzeggelijk naar de meest kwetsbaren in
onze wereld, in onze maatschappij, ver weg maar ook rakelings nabij. Die zoektocht hebben
Ine en ik de laatste tijd ook gemaakt in ons leven en die viel ons niet licht. Vanuit een prachtig
samenleven te midden van u en jullie klonk toch steeds duidelijker de oproep van onze oudere
medezusters Franciscanessen om nog wat leven, inspiratie en levenskracht met hen te delen.
Zoals je een bal onder water probeert te duwen, die steeds weer naar de oppervlakte komt, zo
verging het ons bij het omgaan met deze vraag. We konden er van alles tegenin brengen, maar
de oproep bleef zich opdringen: ‘Vergeet het voornaamste niet’. En ook bij ons kostte het pijn
en moeite, maar de vraag bleef knagen…..
Dan haal ik de woorden aan die paus Franciscus op de algemene audiëntie in 2017 sprak tot
ieder van ons: ‘Blijf hopen. Niet toegeven aan de nacht. Herinner je dat de eerste vijand die
je moet onderwerpen niet buiten jou is, maar in jou. Geef daarom nooit ruimte aan bittere,
donkere gedachten. Deze wereld is het grootste wonder dat God heeft verricht…hoe gruwelijk
soms alles eruit ziet. Denk nooit dat de strijd die jij tegen het onrecht voert, helemaal nutteloos
is. Aan het einde van het bestaan wacht ons geen schipbreuk: In ons klopt een zaadje van het
absolute. Waar je ook bent: bouw op. Als je moedeloos op de grond ligt, sta op! Nooit vallen en
blijven liggen. Ga op weg, steeds opnieuw. En vooral: droom! Nooit bang zijn om te dromen. Als
je een fout maakt, sta weer op. Er is niets menselijker dan fouten maken. Leef, heb intens lief,
droom en geloof dat het kan! Het lijkt me een variatie op het bekende lied van Ramses Shaffy
waar het dagblad Trouw de laatste weken steeds een bijlage aan wijdde: u kent het wel, dit
lied heeft ook velen geraakt tot op de dag van vandaag. Het hele leven ligt erin besloten: ‘Zing,
vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’. Als het over dat laatste woord gaat: ‘Bewonder’, dan
kom ik uit bij velen van u, die zich in grote trouw en bijna ongezien inzetten voor mensen die
nauwelijks deel van leven hebben. Mensen zoals velen van u – hier aanwezig – in grote trouw
in beweging blijven ter wille van anderen. Eenvoudig omdat iets in hen die oproep steeds weer
levend houdt. Omdat ze het niet laten kunnen…
Toos Knijff
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IN MEMORIAM
*29-12-1925

UITREIKING SINT BAVO PENNING AAN BEP STRICKER
Op zondag 29 augustus
mochten we in de Moeder van
de Verlosserkerk het ereteken
van de St. BAVO uitreiken
aan Bep Stricker. De Penning
is vervaardigd door Mari
Andriessen (1897-1979) ten
gunste van de restauratie van
de Grote- of Sint Bavokerk te
Haarlem, 1971. Een penning die
toegekend wordt aan mensen,
die bijzondere verdiensten
hebben verricht voor de kerk
in ons bisdom. En Bep heeft dat gedaan. Zij is lid van de
regionale MOV en trouw bezoekster van de vergaderingen
van het RMOV, daarnaast was zij kosteres bij uitvaarten
en collecte-penningmeester. In de werkgroep zorgde zij
voor de publiciteit en materialen van de collectes van oa.
de MIVA, de Nederlandse Missionarissen, actie Solidariteit
en natuurlijk de Vastenactie. Op een groot affiche
werden de bijdragen vermeld van de opbrengsten van de
vastenmaaltijden en de collectes tijdens de Paasvieringen.
Met enige trots kunnen we zeggen, dat de Moeder van
de Verlosserparochie jaarlijks de hoogste opbrengst van
de Vastenactie van de regioparochies had. Zelfs zonder
de vastenmaaltijden afgelopen twee jaar is er nog een
behoorlijke bijdrage binnengekomen. Bep heeft zeker als
rustige stuwende kracht bijgedragen aan deze resultaten.
Op Bep kun je rekenen. Altijd alles keurig op tijd en in orde.
Ze is erg zorgvuldig. Voor de zekerheid belde zij mij op of
ik wel aan vermelding van de acties in het weekbericht had
gedacht. Bep heeft laten zien wat trouw betekent. Bijna
vijftig jaar je vrijwillig inzetten voor het diaconale werk is ook
een voorbeeld voor ons en een oproep om ons belangeloos
in te zetten voor de behoeftige medemens.
Langdurig trouw zijn aan een taak is, in de huidige tijd, geen
usance/ geen gewoonte. Zonder trouwe mensen als Bep
kan de kerkgemeenschap niet functioneren.
Beste Bep, we wensen je namens de gemeenschap deze
BAVO-penning toe als erkenning voor het vele werk dat je
gedaan hebt.
Namens de parochiegemeenschap van de Moeder van de
Verlosserkerk,

Johanna Post

† 02-08-2021

*04-02-1927
Petrus Nelis
† 31-07-2021
Op vrijdag 6 augustus was de afscheidsviering van
dhr. Piet Nelis. Hij is op 94-jarige leeftijd overleden in
Meerhoeve in Haarlem.
Op de kaart staat: En als ik doodga, huil maar niet. Dood
ben ik pas als jij mij hebt vergeten.
In dit teken stond deze gebedsdienst in de Oosterkerk.
De lezingen in de dienst: 2 Petrus 1 en Mattheus 4:18-22
zijn verhalen over roepingen. De lezing van Petrus duidt
natuurlijk op de voornaam van dhr. Nelis. De rots en de
pater familias van vijf kinderen, 17 kleinkinderen en 10
achterkleinkinderen.
‘Betoon alle ijver door uw geloof: de deugd, door de
deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door
de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de
godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door
de broederliefde de liefde.’ (citaat uit de Petrus-brief)
Uiteindelijk is het bereiken van de liefde het hoogste doel
in het leven. We worden geroepen om aan dat doel te
blijven werken met vallen en opstaan. In het evangelie
worden vissers geroepen om Jezus te volgen. Simon
Petrus en zijn broer Andreas en daarna nog een aantal
vissers. Zij laten alles achter om Jezus te volgen. Piet Nelis
was een gelovige man, die met veel volharding en liefde
zijn leven heeft geleid om het gezin van vijf kinderen
met zijn vrouw Nel te onderhouden. Hard werken door
lange dagen te maken in de melkwijk om zijn brood
te verdienen. Later bij de politie werkend met betere
arbeidsomstandigheden. Een man, een intelligente man,
die op de lagere school de beste van zijn klas was in taal
en een groot verhalenverteller, zo vertelde kleindochter
Evelien. Hij, die zijn roeping plotseling onderbroken zag
worden toen hij van de MULO werd gehaald om te gaan
werken. Zijn roeping kreeg dus een hele andere wending,
want hij had graag door willen leren. De omstandigheden
om in levensonderhoud te voorzien waren vele malen
moeizamer dan in onze tijd. Toch heeft hij met veel
volharding, trouw en liefde zijn werk gedaan. In onze
tijd zijn er vele mogelijkheden om onze roeping waar te
maken. Mogen we gegrond op ons geloof de roeping
volgen, die deugdzaam is en liefde in ons vergroot en
mogen we die liefde uitdragen in onze wereld.
Dat hij verenigd mag worden met zijn vrouw Nel bij de
Vader in de hemel en laten we hen en onze dierbaren
niet vergeten.

diaken Gert Jan van der Wal
- Parochieblad -
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Bavo Haarlem

DE TUIN

WORDT WAKKER!
HERINNER JE DAT
GOD KOMT!
(homilie paus Benedictus b.g.v de Eerste Vesper van de eerste
zondag Advent 2006)
Met kerstmis vieren wij de komst van God op aarde. De aanlooptijd naar
dit Hoogfeest is de Advent. De naam advent stamt uit het Latijnse woord
adventus, dat ‘komst’ betekent. In de adventsperiode bereiden wij ons
voor op de geboorte van Christus.
De adventstijd begint vier zondagen vóór
kerstmis. In huizen en kerken wordt deze
periode symbolisch zichtbaar gemaakt door een
adventskrans met vier kaarsen neer te zetten of
op te hangen. Iedere zondag wordt een extra
kaars aangestoken. De zondag vóór kerstmis
branden alle vier de kaarsen.
Voor een kind – en zéker voor een klein kind – is
de periode van één week een abstract begrip,
laat staan een tijdsbestek van viér weken.
‘… Nog zoveel nachtjes slapen… en dan is het
kerstmis...’ Deze impasse is te doorbreken
met de adventskaars. De kaars heeft een
kalenderindeling van 1 tot 25. Het cijfer 25
wordt vervangen door de afbeelding van de
kerstkribbe. De adventskaars brandt iedere dag
in december een klein stukje. Te beginnen op
de eerste van de maand. Een maand die toch al
spannend genoeg is, met ook nog de Goedheiligman, wordt op deze
manier inzichtelijk gemaakt.
De adventskaars is vanaf medio oktober weer te koop in de ‘winkel’ van
de kathedraal.
Wees er snel bij, want op = op!
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Het zal u opgevallen zijn dat de tuin
rondom de kathedraal het afgelopen jaar
flink onderhanden is genomen en nog
steeds wordt verfraaid. Dit wordt verzorgd
door maar een paar vrijwilligers, dus
heel veel dank aan hen, op deze plaats.
Maar ze kunnen dit niet alleen blijven
doen. Dus als u ook eens een keer of juist
met enige regelmaat wilt komen helpen:
van harte welkom! Spreek daarvoor
plebaan Bart Putter of kapelaan Teun
Warnaar even aan of spreek natuurlijk de
vrijwilliger(s) aan als u hen bezig ziet in de
tuin!

NIEUWE RONDLEIDINGEN
Sinds kort worden in de kathedraal
elk weekend speciale rondleidingen
gehouden, waarbij u alle hoekjes
en gaatjes van het gebouw bezoekt.
Een deskundige gids vertelt u ‘het
verhaal van de KoepelKathedraal’, de
kunstvoorwerpen, hun betekenis en
symboliek. En sluit daarbij nu ook aan bij
‘Geloof in Geluk’. De rondleiding duurt
ongeveer een uur en kost € 12,50 p.p.
(inclusief toegang kerkgebouw, bezoek
aan een actuele expositie of rondleiding
en een versnapering). Een aanrader om
zelf de kathedraal beter te leren kennen,
de symbolieken te zien en te begrijpen
en een inspirerend uitstapje voor uzelf
en eventuele bekenden. Informatie en
reserveren: www.koepelkathedraal.nl

Vrijwilligers gezocht!
Een parochie draait op vrijwilligers. Bij de kathedraal geldt dat heel in het bijzonder. Want niet alleen is het een parochie, de KoepelKathedraal is zo’n bijzonder gebouw waar zoveel gebeurt dat inmiddels tienduizenden bezoekers
per jaar hieraan een bezoek brengen. En die moeten wel ontvangen worden.
Er zijn diverse plekken waar u zich in kunt zetten:
- Aan de balie/kassa: deze vrijwilliger verwelkomt als eerste de bezoekers
en geeft informatie over alle activiteiten en bezienswaardigheden in de
kathedraal. Verkoopt de toegangskaarten en controleert de reserveringen.
Dat betekent een korte uitleg over het bezoek aan de torens, een bezoek
aan ‘De Wezens’, nog tot oktober, een bezoek aan ‘Kerst in de Crypte’ in
december en januari en natuurlijk het bezoek aan ‘Geloof in Geluk’.
- Bij de ingang van de toren. Daar wordt de inloop in de torens geregeld,
zodat dit veilig gebeurt en iedereen een mooie tijd kan hebben tijdens het
verkennen van de toren en het genieten van het uitzicht bovenop. Ook kan
worden geassisteerd bij de balie.
- Bij de horeca, het café. Daar is altijd een gastheer of gastvrouw nodig
die de mensen ontvangt en voorziet van de versnaperingen die kunnen
worden besteld. Een mooi plekje in de kathedraal, zeker bij mooi weer als
de deur naar het terras open staat.
- Aanwezig zijn bij de route langs de Wezens of later in het jaar Kerst in
de Crypte, en in het museum. Aanspreekpunt zijn voor de bezoekers bij
vragen en natuurlijk het houden van toezicht.

PERSONALIA
OVERLEDEN:
C. Staal
*8 augustus 1926

† 14 juni 2021

J. van Baarsen
* 1 april 1940

† 12 juni 2021

E.M.A. Captijn (Els)
* 6 februari 1947

† 15 juni 2021

G. Serné
* 22 september 1923

† 16 juli 2021

Al deze activiteiten laten mensen kennismaken met onze mooie
kathedraal en doordat zij entree betalen dragen ze bij aan het
behoud van dat gebouw. Iets wat voor de parochie een bijzonder
grote uitdaging is. En de vrijwilligers onderling kennen elkaar
natuurlijk ook goed, dus als het u fijn lijkt om deel uit te maken
van dit team, mail dan naar vrijwilligers@koepelkathedraal.nl
of spreek één van hen aan.
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Groenmarkt Haarlem
Bericht over de toekomst
van de Groenmarktkerk
Begin juli heeft het parochiebestuur een brief geschreven aan de
geloofsgemeenschap van de Groenmarktkerk, die achterin de kerk te
vinden was. Hieronder vindt u de kern van die brief.
Vanaf het allereerste voornemen, nu zo’n drie jaar geleden, heeft het
parochiebestuur de gemeenschap geïnformeerd over haar besluit
om een nieuwe toekomst te zoeken voor de gebouwen. Sindsdien
delen wij deze informatie met de overleggroep met de afspraak dat de
overleggroep onze informatie met u deelt. Op haar beurt informeert
de overleggroep het parochiebestuur over de stand van zaken in de
gemeenschap en over de behoeften en ideeën die er leven.
Zoals bekend is onze zoektocht naar een andere toekomst voor
kerk en bijbehorende gebouwen gestart vanwege het teruglopend
kerkbezoek in de regio Haarlem. Dit is bij ons niet anders dan in
geheel West-Europa. Nu tellen de parochies van Haarlem & BOAZ nog
acht kerken en even zovele lokale gemeenschappen. Het is duidelijk
dat het onmogelijk is om die allemaal in stand te houden, enige
van die gemeenschappen stellen ook zelf vast dat ze het volledige
parochieleven inmiddels niet meer waar kunnen maken.
Om elkaar als katholieken in een hechte gemeenschap te kunnen
blijven ontmoeten, zullen de huidige gemeenschappen in de regio
samengebracht moeten worden op minder locaties. Daarvoor zullen
we menskracht, middelen, maar ook enthousiasme en motivatie onder
vrijwilligers moeten concentreren. Op een beperkt aantal vitalere
locaties wordt daarom ingezet op de integratie en opbouw van onze
nieuwe regiogemeenschap, op geloofsopbouwende activiteiten en op
werving van nieuwe, veelal jonge vrijwilligers die hun schouders willen
zetten onder de Haarlemse kerk van de toekomst.
Om dat goed vorm te kunnen blijven geven mogen we niet
verkwanselen wat vele generaties in de kerk ons hebben nagelaten.
Wat die generaties hebben opgebouwd voor de katholieke kerk
moeten wij op onze beurt aanwenden om de kerk in de toekomst
maximaal te ondersteunen. Dit betekent heel zakelijk gesproken
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dat we voor de gebouwen die we moeten
afstoten een eerlijke, marktconforme
opbrengst willen realiseren om deze te
gebruiken om de kerkgemeenschappen van
de toekomst te ondersteunen. De stand
van zaken voor de Groenmarktgebouwen
is op dit moment dat het parochiebestuur
een aantal constructieve gesprekken met
de gemeente heeft gevoerd. Binnenkort zal
naar buiten getreden worden met de verkoop
van de gebouwen. Waarschijnlijk zal eerst
nog een marktconsultatie plaatsvinden bij
een aantal partijen. Natuurlijk wordt hierbij
rekening gehouden met een waardige nieuwe
bestemming voor het kerkgebouw.
Uiteraard realiseren we ons dat dit moeilijk
is voor de geloofsgemeenschap van de
Groenmarktkerk. Van de overleggroep
begrijpen we dat gehoopt wordt dat men
in de Groenmarktkerk bij elkaar kan blijven
komen, ook onder een nieuwe eigenaar. Die
kans is echter zeer klein. Dus we hopen dat
de gelovigen zich ook thuis willen voelen
bij de andere katholieke gemeenschappen
in onze regio. Iedereen is uiteraard van
harte welkom in de kathedraal, de parochie
waartoe de Groenmarktkerk sinds 2015
behoort. En vlakbij is er natuurlijk ook de
Josephkerk waar nu veel gebeurt rond de
gezinnen. Graag willen wij ons er samen
met het pastorale team voor inzetten dat
iedereen zich daar welkom weet! We hopen
de kerkgangers van de Groenmarktkerk
de komende periode ook weer met enige
regelmaat bij te praten, na de viering op
zondag.
Alleen in eenheid kunnen we het geloof
dat wij van de generaties voor ons hebben
ontvangen doorgeven aan de komende
generaties. Een taak die ons door hen en
door Christus zelf gegeven is.
Het parochiebestuur van de parochies
in Haarlem & BOAZ

VREDESWEEK – MET ALS THEMA: INCLUSIEF SAMENLEVEN.
Als ik dit schrijf, moet de Vredesweek nog beginnen, maar als
u dit leest is het misschien al achter de rug. Zo gaat dat soms
met parochiebladen. Toch is het belangrijk om te weten dat de
Vredesweek plaatsvond – dit jaar van 18 tot 26 september – en dat
vele kerken en kerkgangers aandacht schonken aan de vraag: Wat
doe jij in vredesnaam om een inclusieve samenleving te bereiken?
Want er is pas sprake van vrede als recht wordt gedaan aan
iedereen. Vrede is rechtvaardigheid. Vrede is liefde. Vrede sluit niet
uit. Vrede is inclusief. De openingsviering is een Diversiteitsviering
in de Grote Bavo, met als thema ‘De Liefde wint?’. Haarlem
Regenboogstad staat centraal – een stad waar iedereen zichzelf
kan zijn. De hele week wordt ook aandacht gegeven aan mensen
met een beperking: hoe is het in Haarlem om in een rolstoel of
scootmobiel te zitten, of blind of slechtziende te zijn? Is onze stad
voor iedereen toegankelijk? En hoe zit het met onze kerken? Ook na
26 september….

ONZE KERKSCHATTEN
In het voorjaar 2021 is een nieuw inventarisatierapport gemaakt
van onze kerk voor de Kerkcollectie Digitaal van het Museum
Catharijneconvent, dat de nationale database van religieus erfgoed
beheert. Op 3 oktober, na de viering, zullen wij een aantal van onze
mooiste stukken laten zien aan onze parochianen. In het volgende
Parochieblad kom ik hier meer uitgebreid op terug.
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BIJZONDERE VIERINGEN
IN OKTOBER EN NOVEMBER
3 oktober, Franciscus: in de viering
voor het feest van de Heilige
Franciscus (eigenlijk 4 oktober),
dat voor vele kinderen bekend is
vanwege dierendag, gaat Rob Mascini
aandacht aan kinderen en dieren
schenken. Hij zal in gesprek gaan met
Valerie Bussing: Valerie was jaren
lid van het jongerenkoor en heeft
vaak meegewerkt als lector in de
gezinsvieringen en in de vieringen
waarin Quen Blüm voorging. Ze blijft
betrokken bij vieringen in onze kerk
(waar haar werk dat toelaat). En nu is
ze dierenarts; ze zal wat te vertellen
hebben over hoe mensen met Gods
schepselen omgaan.
2 november, Allerzielen: al ruim 25
jaar is broeder Savio betrokken bij de
bijzondere vieringen op Allerzielen. Bij
die viering wordt bijzonder aandacht
aan onze dierbare overledenen
geschonken, met de mogelijkheid
om daarna samen te zijn en te praten
met elkaar. Dan worden speciaal de
families uitgenodigd van mensen die
het afgelopen jaar bij ons uitgedragen
zijn. Deze avonden zijn bijzonder
gewaardeerd. Zo denken we ook als
gemeenschap aan onze overledenen;
we halen herinneringen op, we
troosten elkaar.
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Parochiedag
5 september

ADVENT
De werkgroep liturgie regelt iets bijzonders voor de Adventperiode dit
jaar. Vanuit de lezingen zijn thema’s gekozen als leidraad in de viering
en om na de viering bij de koffie over door te praten met iemand ‘van
buiten’ die ons iets te vertellen heeft over het thema van die dag. Deze
gasten doen ook mee in de viering. Voor de hele periode is het thema
‘de kribbe in de stad’.
1e zondag, 28 november, onze gast is straatpastor Stem in de Stad,
Elly Mulder.
Thema ‘De nacht loopt ten einde’: alle afgoden donderen naar
beneden, zon, maan en sterren. maar het echte Licht zal blijven… als
enig licht voor de mensen, het ware licht voor de stad van de mensen.
Welke boodschap zal er vanuit de Nieuwe Groenmarkt klinken voor
Haarlem?
2e zondag, 5 december is het thema ‘Verheft uw hart’. Vanuit de
woestijn roept Johannes om het anders te doen. Plaatsen van hoop
zoeken. De voorganger is Rob Mascini; hij gaat in gesprek met twee
mensen uit de eigen gemeenschap.
3e zondag, 12 december, komt pater Eko Manek (met Indonesisch koor
‘Marantha’), de medevoorganger is broeder Savio. Thema ‘Komt ons in
diepe nacht ter ore’ – de mensen vragen wat ze moeten doen. Zoals
de soldaten moeten we vragen: wat moeten wij doen? Gerechtigheid.
Met Vuur en Geest gedoopt de stad ingaan. Een vraag aan de pater uit
Hoofddorp: met Vuur en Geest ben je naar Nederland gekomen. Wat is
jouw boodschap voor mensen in een Nederlandse stad?
4e zondag: ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’. Waar kunnen we in de stad
God begroeten? Op 19 december gaat Bernadette Dullens samen met
Fred Visser voor. Bernadette is pastor in de Meerstede (Hoofddorp) en
’T Kloosterhof (Aalsmeer). Volgend jaar hoopt ze haar master theologie
te behalen aan de universiteit in Tilburg. Een vraag voor Bernadette:
waar kunnen we God zoeken bij de ouderen in de stad, de zieken, de
verpleegbehoeftigen, de mensen met een handicap?
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Jarenlang hebben we onze
parochiedag in juni gehouden, rond
het feest van Antonius van Padua.
Dat ging echter vorig jaar niet door.
Dit jaar in juni ook niet. Maar nu, in
september, zagen we kans om toch,
met wat aanpassingen, een dag van
samenzijn te organiseren voor onze
gemeenschap. Dat ging rond een
paar thema’s: Antonius van Padua,
natuurlijk, en in de middag kwam
Peter Vermaat – een fantastische,
inspirerende, verteller – om over De
Heilige (zoals Antonius genoemd
werd) feiten en legendes uit de
doeken te doen. Dan, naar aanleiding
van de Evangelielezing, was er het
thema ‘Open zijn’, open voor God
en voor onze medemensen. Dat
leidde snel naar ‘een kerk die open
is’ en dankzij de vrijwilligers van ons
‘Stilte centrum’ geldt dat helemaal
voor onze kerk, die iedere middag
open is. Midden in de stad vinden
jaarlijks duizenden bezoekers de
stilte van onze kerk. Maar zondag
5 september was het niet stil: er is
juist veel gepraat onderling, over de
inspirerende viering, over wat ons
bezig houdt, als groep mensen die
elkaar vonden, omdat we allemaal
hier in de Groenmarktkerk God
zoeken.

Onze vrijwilligers
in gesprek met Nel Stevens
Nel is een bijzondere, creatieve vrouw die al jaren vrijwilliger is in onze
kerk. Al sinds het begin, meer dan 30 jaar geleden, een van de wachters
voor het Stilte Centrum. En al vele jaren lid van de pastoraatsgroep.

Veel mensen weten wel dat er boven op de
galerij in de kerk een tentoonstellingsruimte
is. Dit is grotendeels het werk van Nel. Zij
is ermee begonnen begin jaren 90 van de
vorige eeuw, toen Nol Hetem pastoor was
in onze kerk. Zij vond het zonde dat allerlei
spullen opgeborgen werden in kasten
en dozen om er nooit meer uit te komen.
Mensen moesten dat kunnen zien. Zij ging
zich verdiepen in al die zaken en bouwde een
tentoonstelling rondom allerlei bijzondere
momenten in de katholieke kerk, zoals doop,
communie en priesterschap. Om deze vaste
tentoonstelling heen stelt zij met regelmaat
rond een bepaald thema een tijdelijke
tentoonstelling samen. Maar ook een mooie
verzameling wijwaterbakjes hangt er. Door
het jaar heen is de tentoonstelling op de
galerij regelmatig te bezoeken.

een krachtterm vallen, die werd opgevangen
door pastoor Hetem en samen kregen ze de
slappe lach.
Wat Nel ook veel voldoening geeft is het
verzorgen van de bloemen in de kerk. Ooit
begonnen samen met Corry Zwetsloot en
toen Corry daar geen tijd meer voor had
met Joke Rhee. En tegenwoordig met Hilda
Hoogland: Hilda zorgt voor de planten en
Nel voor de bloemen. Nel heeft ook mooie
herinneringen aan de gezellige uitstapjes
die de dames zo nu en ondernamen, om
eens iets anders met elkaar te ondernemen.
Heerlijk de natuur in of een mooie
tentoonstelling bezoeken. Nel houdt van het
leven en van onze kerk.

Verzameling
wijwaterbakjes

Vitrines

En dan is Nel ook degene die de jaarlijkse
tentoonstelling van de kerststallen
organiseert. Behalve de stalletjes in de kerk
maakt zij ook elk jaar een kersttentoonstelling
op de galerij.
Nel houdt er ook van om samen met anderen
creatief aan de slag te gaan. Zo begeleidde
zij regelmatig groepjes mensen bij een serie
avonden meditatief schilderen, vaak in de
40-dagen tijd. Wat dan weer eindigde in
een tentoonstelling in de kerk met Pasen. En
soms deed zij dit ook in de advent. Wat haar
deed herinneren aan die keer, jaren geleden,
dat zij tegen Kerst de kerk inliep en zag dat
muizen zich te goed hadden gedaan aan de
schilderijen die daar waren neergezet. Ze liet

- Parochieblad -

43

‘Maria ten Hemelopneming’
een viering in de Groenmarktkerk

Wij zijn bevrijde mensen in Gods naam; wij mensen mogen in Gods Huis wonen,
Jezus heeft voor ons daar al een plekje bereid. Maria is ons voorgegaan.
Maria, zij is de eerste die een weg gegaan is die te maken had met Godsvertrouwen;
die ja zei, toen haar gevraagd werd mee te werken met Gods plan voor deze wereld, deze aarde.
Haar ja was het begin.
Haar Zoon Jezus gaf alles en wij hebben door Maria’s ja zijn licht en liefde gezien.
Op 15 augustus vierden wij dat Gods belofte aan haar vervuld is en aan ons is toegezegd.
Maria Tenhemelopneming. Hoger kan niet.
In het hart van de zomer, wanneer de zon hoog aan de hemel staat, vieren wij haar, Maria, de Moeder van Jezus,
de Moeder van God. Zij gaat als eerste Jezus achterna.
En dan deelt zij met haar Zoon de beschermende werking van God
voor ons die in deze kwetsbare wereld werken en wachten aan de komst van Gods Rijk.

Maar hoe begon het? De jonge vrouw Maria werd
gevraagd of zij wilde meewerken met God. En zij deed
het, zij durfde het aan.
Het leven is niet gemakkelijk, voor ons niet maar ook
niet voor Maria. Jezus haar zoon, ging een zware
moeilijke eigen weg; en Maria volgde haar jongen, haar
zoon die een eigen Goddelijke weg ging.
Maria is een topvrouw, een geweldige moeder. Die
wilden we op 15 augustus in het licht zetten, zoals zo
vaak gebeurt bij Maria ‘de sterre der zee’ achter in de
kerk.
Die zondag hadden wij haar Icoon, plechtig ingehaald
jaren terug, centraal voor het altaar neergezet. Met vele
kaarsen om haar heen.
We hebben de Icoon van Maria bewierookt en iedereen
bracht haar een kleine bloemenhulde. Wat was
dat bijzonder zo onze Moeder eren, zodat we haar
toezongen ‘O Sterre der zee, als de golven en het water
hoger stijgen, schijn dan zalig voor ons uit, want uw
zacht en heerlijk licht is voor ons een baken naar een
toekomst die ons wacht.’
broeder Savio
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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 19 november 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
kapelaan A.T. Warnaar
06-13997625
diaken G.J. van der Wal
06-43223690
kanunnik dr. A.J.M. Hendriks
06-22962379
diaken Ph. Weijers (liturgische assistentie Bavo)

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

medewerkster geloofsopbouw:
Rowy van Dijk

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

06-28971981

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

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
- Parochieblad -
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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
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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
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
BAVO HAARLEM

PAROCHIE HH. ANTONIUS&BAVO
GROENMARKT HAARLEM

St. Bavokathedraal,
Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem

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

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat:
tel: 023-5323077 ma t/m vrij van 9.30-12.30 uur
voor algemene info, planning, vragen,
ledenadministratie
e-mail: info@rkbavo.nl
Contactpersoon uitvaarten:
dhr. H. Tuyn, tel: 06-28982539

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

NL58 INGB 0000092387 t.n.v. parochiebestuur St. Bavo
NL44 INGB 0654494312 t.n.v. parochiebestuur St. Bavo

- Parochieblad -
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Tentoonstelling KoepelKathedraal Haarlem
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Anton ten Klooster Antoine Bodar Bina Chirino
Vegt Mgr. Jan Hendriks Bob Wegkamp Leo Fijen Mirjam
de Groot Emma van Hooff Jos Wienen Dafne Arlman Tini
Lars Gerfen Ramon Mangold Matteo Myderwyk
Wat is
Fijen Martijn Duifhuizen en Kees Wisse Sanne Vogel Bob
geluk
voor
Wegkamp Mirjam van der Vegt OMG Magazine
Anton ten
jou?
Hendriks Robin van Galen Simone de Groot Emma van
Maaike Lut Tini Brugge en Peter van Asselt
Anton ten Klooster Antoine Bodar Bina Chirino
Vegt Mgr. Jan Hendriks Bob Wegkamp Leo Fijen Mirjam
de Groot Emma van Hooff Jos Wienen Dafne Arlman Tini
Lars Gerfen Ramon Mangold Matteo Myderwyk
Fijen Martijn Duifhuizen en Kees Wisse Sanne Vogel Bob
Wegkamp Mirjam van der Vegt OMG Magazine Anton ten
Openingstijden
andag t/m zaterdag
Hendriks Robin van Galen Simone de Groot Emma van
0.30 uur tot 17.00 uur
Maaike Lut TiniTentoonstelling
Brugge en Peter van Asselt
Zondag
2.00 uur tot 17.00 uur
KoepelKathedraal
Anton ten Klooster
AntoineHaarlem
Bodar Bina Chirino
e shift start om 16.15 uur
Vegt Mgr. Jan Hendriks Bob Wegkamp Leo Fijen Mirjam
de Groot Emma van Hooff Jos Wienen Dafne Arlman Tini
Lars Gerfen Ramon Mangold Matteo Myderwyk
Fijen Martijn Duifhuizen en Kees Wisse Sanne Vogel Bob
Wegkamp Mirjam van der Vegt OMG Magazine Anton ten
Hendriks Robin van
Galen‘21Simone
de‘22
Groot Emma van
28 augustus
t/m 3 april
Maaike Lut Tini Brugge en Peter van Asselt
Anton ten Klooster Antoine Bodar Bina Chirino
Vegt Mgr. Jan Hendriks Bob Wegkamp Leo Fijen Mirjam
www.koepelkathedraal.nl
Emma van Hooff Jos Wienen Dafne Arlman Tini
de Groot
Lars Gerfen Ramon Mangold Matteo Myderwyk
Fijen Martijn Duifhuizen en Kees Wisse Sanne Vogel Bob
Wegkamp Mirjam van der Vegt OMG Magazine Anton ten
Hendriks Robin van Galen Simone de Groot Emma van
e Bodar Bina Chirino
gkamp Leo Fijen MirjamMaaike Lut Tini Brugge en Peter van Asselt
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Labyrint

De thematentoonstelling Geloof in
Geluk gaat over de zoektocht naar geluk,
het verbeelden van het gevoel en het delen
van geluk. Ervaar het hemels geluk aan de
hand van een speciaal ontwikkelde orgelcompositie, krijg inzicht in je eigen geluk
door het lopen van een labyrint en beluister

rt

Inbegrepen bij het toegangsticket:

De Wezens van de Kathedraal
t/m 24 oktober 2021
Op de daken, torens en steunpilaren van de KoepelKathedraal heersen de wezens
en ze nemen je mee in hun bizarre wereld. Je loopt op bijna 20 meter hoogte
over het dak van de KoepelKathedraal en door de ‘dwerggalerij’. Via traptorens
en de kapellen daal je verder af naar de beelden, gemaakt met de nieuwste
3D-technologie, in de mysterieuze crypte.
De beelden

prachtige persoonlijke verhalen over wat
geluk kan betekenen. Ontdek de kunstobjecten die reageren op het thema en
leer van de verhalen van heiligen en over
wat zij opofferden om geluk te bereiken.

Deelnemers Geloof in Geluk
Anton ten Klooster, Antoine Bodar,
Bina Chirino, Bisschop Jan Hendriks, Bob
Wegkamp, Ramon Mangold, Dafne Arlman,
Emma van Hooff, Jos Wienen, Lars Gerfen,
Leo Fijen, Maaike Lut, Martijn Duifhuizen
en Kees Wisse, Matteo Myderwyk, Mirjam van
der Vegt, OMG Magazine, Peter van Asselt en
Tini Brugge, Robin van Galen, Sanne Vogel
en Simone de Groot.

Nieuw initiatief
Met dit nieuwe initiatief wil de Haarlemse
KoepelKathedraal nadrukkelijker naar buiten
treden en mensen uitnodigen om na te
denken over wat hen bezighoudt. Wij hopen
hiermee verdieping te bieden in het leven,
in dit prachtige en monumentale gebouw.

Bereid je voor op een monsterlijke belevenis. Wie de wezens van de kathedraal leert
kennen, zal nooit meer zomaar langs de kerk lopen, maar altijd even omhoog kijken.

Gelukkig weer thuis –
De verloren zoon op Bijbelillustraties
t/m 3 april 2022
Gelijktijdig met Geloof in Geluk is in het KathedraalMuseum de tentoonstelling
Gelukkig weer thuis te zien. Een presentatie van een bijzondere selectie Nederlandse
bijbelprenten over het verhaal van de verloren zoon (Lucas, hoofdstuk 15). De bijbels op de
expositie zijn ruimhartig in bruikleen afgestaan door het Nederlands Bijbelgenootschap.

Geloof in Geluk – act iviteiten
Een programma met rondleidingen, lezingen, concerten en workshops.

Workshop Kerkfotografie

Voordracht Emma van Hooff

2 oktober: 09.30 – 15.30 uur

27 januari 2022: 20.00 – 21.30 uur

Concert Matteo Myderwyk

Workshop Labyrint lopen

10 oktober: 20.00 – 22.00 uur

12 februari 2022: 12.00 – 14.00 uur
door Dafne Arlman

Workshop Labyrint lopen

Workshop Kerkfotografie

16 oktober: 12.00 – 14.00 uur
door Dafne Arlman

12 maart 2022: 09.30 – 15.30 uur
door Diana Nieuwold

Lezing ‘De reis van rust en geluk’

Stilteconcert

28 oktober: 20.00 – 22.00 uur

19 maart 2022: 20.30 – 22.00 uur

door stiltetrainer en auteur
Mirjam van der Vegt

door Bert van Stam (orgel), Bas Duister,
Ferdi Seelbach en Hans de Munnik (trompet)

Lezing ‘Bijbelillustraties’

Finissage tentoonstelling

behoort samen met de Sagrada

4 november: 20.00 – 22.00 uur
door Jaap van Dorp
(Nederlands Bijbelgenootschap)

2 april 2022: 12.00 – 17.00 uur

Familia, de Sacré-Coeur en de

Lezing ‘OMG Magazine’
25 november: 20.00 – 22.00 uur
door hoofdredacteur

voor de rol van het katholieke geloof,
de architectuur en Geloof in Geluk.

Marina de Kort-de Wolde

Actieve lezing ‘De verloren zoon’

Ontdek de
KoepelKathedraal
De machtige KoepelKathedraal

Westminster Cathedral tot de
Betekenisvolle rondleiding
Elk weekend is er een bijzondere rondleiding
door de KoepelKathedraal met aandacht

9 december 20.00 – 22.00 uur
door Marijke ten Cate
#geloofingeluk

De wezens verbeelden grote thema’s zoals de strijd tussen licht en donker, goed en
kwaad en ze prikkelen je fantasie. Ze zijn ontsproten uit het brein van architect Joseph
Cuypers. Op het dak en vanuit de dwerggalerij bewonder je de beelden in het echt, maar
in de crypte kom je dichterbij dan ooit. Met als hoogtepunt de vleermuis en de duivel,
het dekstuk dat op ware grootte nagemaakt is.

Bij de tentoonstelling Geloof in Geluk worden verschillende activiteiten georganiseerd.

door Diana Nieuwold
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de binnenstad en van de koperen Jugendstil-koepel, maar
ook de duinen en de zee lijken binnen handbereik. Bij helder
weer zie je zelfs Amsterdam, Alkmaar en Leiden. Onvergetelijk!
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Onderweg kom je langs ruimtes met exposities
over architectuur of kunst maar ook langs enorme
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De rondleiding is afwisselend op
zaterdag of zondag van 12.00 – 13.00 uur
Voor meer informatie, prijzen en tickets:
www.koepelkathedraal.nl

belangrijkste kerken ter wereld
gebouwd tussen 1850 en 1950.
Het ontwerp van Joseph Cuypers is
zelfs groter dan de Dom van Keulen
en telt 12 torens en een koepel van
65 meter hoog. Na een omvangrijke
restauratie is de kathedraal mooier
dan ooit!

Tickets: www.koepelkathe

Toegang (incl. entree kathe
Volwassenen : € 7,50, kassa
5 t/m 12 jaar : € 4,00
T/m 4 jaar : € 1,00
(Excl. € 1,50 per online bes

Ingang
Bisschop Bottemanneplein

