van de samenwerkende parochies in
Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort
en de Haarlemse parochies Joseph, Schalkwijk, Bavo en Groenmarkt
maart - juni 2022

VAN PALMZONDAG TOT PASEN, HEMELVAART EN PINKSTEREN
10 APRIL, PALMZONDAG

16 APRIL, PAASZATERDAG

Bloemendaal
Overveen
Aerdenhout
Zandvoort
Joseph

Bloemendaal
Overveen
Zandvoort
Joseph
Schalkwijk
Bavo
Groenmarkt

		
Schalkwijk
Bavo
Groenmarkt		

10.00 uur pastor D. Duijves
10.00 uur kapelaan N. Beemster
10.00 uur M. Gerlagh
10.00 uur pastoor B. Putter
09.30 uur kapelaan T. Warnaar,
Familiezondag light
11.00 uur kanunnik A. Hendriks
10.00 uur diaken Gert Jan v.d. Wal
10.00 uur mgr. J. Hendriks
10.30 uur A. McDonnell

17 APRIL, PASEN

12 APRIL
Bavo 19.30 uur kapelaan T. Warnaar,
Avond van Barmhartigheid

13 APRIL
Bavo 19.30 uur mgr. J. Hendriks, Chrismaviering

14 APRIL, WITTE DONDERDAG

Bloemendaal
Overveen
Aerdenhout
Zandvoort
Joseph
		
Schalkwijk
Bavo
Groenmarkt

10.00 uur pastor D. Duijves
10.00 uur pastoor B. Putter
10.00 uur pastor B. van Oploo
10.00 uur kapelaan T. Warnaar
09.30 uur kanunnik A. Hendriks
11.00 uur kanunnik A. Hendriks
10.00 uur kapelaan N. Beemster
10.00 uur mgr. J. Hendriks
10.30 uur diaken R. Mascini

18 APRIL, TWEEDE PAASDAG

Overveen 18.30 uur kapelaan T. Warnaar
Joseph 19.00 uur kanunnik A. Hendriks,
aansluitend aanbidding tot 21.30 uur
Schalkwijk 19.00 uur pastoor B. Putter
Bavo 19.30 uur mgr. J. Hendriks
Groenmarkt 19.30 uur pastor K. van Lent

15 APRIL, GOEDE VRIJDAG
Bloemendaal
Overveen
Zandvoort
Joseph
		
Schalkwijk
Bavo
		
		

21.00 uur pastor D. Duijves
20.00 uur kapelaan N. Beemster
20.00 uur pastoor B. Putter
21.00 uur kanunnik A. Hendriks
21.00 uur kapelaan T. Warnaar
21.00 uur mgr. J. Hendriks
21.00 uur pastor B. van Oploo

19.30 uur meditatieve viering
15.00 uur kapelaan N. Beemster
10.00 uur pastoor B. Putter en T. Boddaert
15.00 uur kanunnik A. Hendriks
19.00 uur kanunnik A. Hendriks
14.30 uur diaken G. J. v.d. Wal
15.00 uur kapelaan T. Warnaar
19.30 uur mgr. J. Hendriks
21.00 uur kapelaan T. Warnaar,
Lamentations
Groenmarkt 15.00 uur diaken R. Mascini
		 19.30 uur broeder Savio

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

13 MEI, HEMELVAARTSDAG
Overveen
Zandvoort
Joseph
Schalkwijk
Bavo
Groenmarkt

10.00 uur kapelaan N. Beemster
10.00 uur pastoor B. Putter
10.00 uur kanunnik A. Hendriks
10.00 uur diaken G. J. v.d. Wal
10.00 uur kapelaan T. Warnaar
10.30 uur pastor B. van Oploo

23 MEI, PINKSTEREN
Bloemendaal 10.00 uur diaken G. J. v.d. Wal
Overveen 10.00 uur pastoor B. Putter
Aerdenhout 10.00 uur pastor D. Duijves
Zandvoort 10.00 uur kapelaan T. Warnaar
Joseph 09.30 uur kanunnik A. Hendriks
		 11.00 uur kanunnik A. Hendriks
Schalkwijk 10.00 uur kapelaan N. Beemster
Bavo 10.00 uur mgr. J. Hendriks
Groenmarkt -gesloten- viering in Oude Bavo
		

24 MEI, TWEEDE PINKSTERDAG
Joseph 10.00 uur kanunnik A. Hendriks
Bavo 10.00 uur kapelaan T. Warnaar
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Stille Omgang
De Stille Omgang op
19/20 maart zal dit jaar
in compacte omvang
plaatsvinden.
In ieder geval zijn de H. Nicolaas en de
Begijnhof open.
De viering in de H. Nicolaas zal gestreamd
worden.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk.
Zie voor de actuele informatie:
www.stille-omgang.nl

Lente
Het belooft een heel mooie lente te worden. Waar we vorig jaar nog
Pasen vierden te midden van allerlei coronamaatregelen, zijn die nu
vrijwel allemaal beëindigd. We hopen natuurlijk dat we nu definitief
van het virus verlost zijn en eindelijk weer zonder beperkingen samen
kunnen komen en verder kunnen bouwen aan onze samenleving. Heel
passend bij de lente, waarin de natuur als het ware ontwaakt na de
winterslaap en we her en der nu al de eerste bloemen zien verschijnen.
De lente als periode van hoop. Dat de dood niet de overhand heeft,
dat het met de winter niet afgelopen is, maar het leven altijd weer
overwint en we ook weer mogen toeleven naar hopelijk een mooie
zomer.
Ook in onze parochies hopen we nu eindelijk weer echt te kunnen
opbouwen. Dat de Familiezondagen, elke vierde zondag van de
maand in de Josephkerk, weer volledig kunnen plaatsvinden met de
viering, de catechese en ontmoeting daarna en de gezamenlijke lunch.
Kort voor corona waren zo’n 200 mensen aanwezig, waarvan 50
kinderen. We hopen dat we allen daar weer terug mogen zien! Ook de
voorbereiding op de Eerste Communie gaat weer van start met bijna
30 aanmeldingen, en natuurlijk zijn er de twee groepen die zich op het
Vormsel voorbereiden. Daarnaast kunnen we nu eindelijk weer op de
gewone manier de bijeenkomsten van de Alphacursus organiseren,
een cursus bedoeld voor mensen die meer van ons geloof willen
weten, als nieuwe belangstellende of juist als trouwe parochiaan.
Ook is de Sycamore-cursus enige tijd geleden alweer begonnen,
een geloofscursus aan de hand van video’s en daarna gesprek en
ontmoeting. Daarnaast is er de bijbelgroep en natuurlijk nog de
Marriage Course, gericht op mensen die zich voorbereiden op het
huwelijk, maar misschien nog wel meer op mensen die al in een relatie
zijn. Daar moet immers altijd aan gewerkt worden. Uiteraard staat ook
het kinder- en jeugdwerk ondertussen niet stil, met de Josephclub,
LiveTeen, de meidenclub, de jongensclub, de twintigers en de dertigers
die samenkomen. In dit parochieblad en op www.rkhaarlem.nl vindt
u informatie over al dit aanbod, en natuurlijk kunt u altijd mij, diaken
Gert-Jan, de kanunnik of één van de kapelaans hierover aanspreken.
Uiteraard willen we ook al die andere activiteiten door en voor
vrijwilligers in al onze kerken niet vergeten. Eindelijk weer repeteren
en zingen met het gehele koor, bijeenkomsten voor onze senioren,
simpelweg bijeenkomsten voor onze vrijwilligers, geen anderhalve
meter afstand meer, kerken die weer altijd bezocht kunnen worden,
etc. Vergeet niet een bezoek te brengen aan ‘Geloof in Geluk’, of de
bijbehorende activiteiten, in onze Koepelkathedraal!
En natuurlijk willen we Pasen vieren. We bereiden ons daarop voor
met Carnaval en dan Aswoensdag en de Veertigdagentijd daarna. En
die laatste week de ‘Goede Week’, met ‘Goede Vrijdag’ waarop we het
lijden van Christus herdenken als het moment van onze verlossing.
Met daarna op Pasen natuurlijk zijn overwinning op de dood. Die ons
mag troosten wanneer het leven ons zwaar valt. En waarbij de Sire- Parochieblad -
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campagne die nu loopt om mensen aan te moedigen om gemakkelijker met elkaar te spreken
over de dood heel mooi aansluit. Als christenen hebben we een duidelijke verwachting rond de
dood, die Christus voor ons overwonnen heeft. Wat niet wegneemt dat deze beangstigend kan
zijn, terwijl er ook mensen zijn die het einde heel gelaten tegemoet gaan. Dat beleeft iedereen
weer anders. Maar belangrijk is inderdaad om met elkaar hierover te spreken. En die dingen te
zeggen waarvan je later geen spijt wilt hebben, dat je ze niet gezegd hebt.
Tijdens de Goede Week zullen we ook weer stilstaan bij de veroordeling van Jezus door Pilatus.
Met die filosofische uitspraak van hem in zijn gesprek met Jezus: ‘Wat is waarheid?’, waarna hij
naar buiten loopt en aan de verzamelde menigte vraagt wat hij met Jezus moet doen. ‘Wat is
waarheid?’ Jezus die zich aan ons heeft geopenbaard als ‘de Weg, de Waarheid en het Leven’.
Hij wil voor ons de weg zijn naar ons heil, heeft ons de waarheid over God geopenbaard en wil
ons het echte leven geven. Niet het leven van de weg van de minste weerstand, of het leven
van het ons laten meeslepen door de heersende mening. Nee, het echte leven, dat alleen bij
God te vinden is. Tekenend is ook de reactie van Pilatus, die zich juist verschuilt achter anderen,
en een opgehitste menigte laat beslissen over het lot van Jezus. Hij denkt zo zelf onschuldig
te blijven, en wast zijn handen als teken van onschuld. Maar die ontkenning van het bestaan
van de waarheid waarmee hij begint gaat verder. Hij legt die waarheid direct daarna in de
handen van de menigte, waarmee hij alles relatief maakt. Iets wat we ook in onze dagen zo
snel zien gebeuren in de politiek. Zeker wanneer het gaat over de morele thema’s: wanneer de
meerderheid iets vindt, dan is dat de waarheid. Daarmee wordt een absolute waarheid en ook
absoluut goed en kwaad ontkend. En dat betekent dan weer dat wat nu goed is later kwaad kan
zijn en omgekeerd.
Daar lopen we natuurlijk ook tegenaan wanneer we met de normen van nu het verleden
beoordelen, wat, hoewel begrijpelijk, helaas ook vaak tot een veroordeling van mensen in dat
verleden leidt. Als christenen mogen we geloven in de Waarheid die Jezus ons geleerd heeft. Die
levenslessen die altijd geldig blijven, die niet van een democratische meerderheid afhankelijk
zijn. Die voor ons vaste bakens in ons leven mogen zijn, die ons de weg naar het echte geluk
willen wijzen. Dat geluk waarvoor Jezus voor ons zijn leven gegeven heeft en de dood heeft
overwonnen.
Op Pasen vieren we dat Jezus zich definitief heeft geopenbaard als de Zoon van God die zichzelf
voor ons gegeven heeft en voor ons de dood heeft overwonnen, als teken van hoop, omdat wij
allen geroepen zijn tot een nieuw leven!
Graag wens ik u dat nieuwe leven toe, en natuurlijk wens ik u mede namens Rowy van Dijk,
diaken Philip Weijers, diaken Gert Jan van der Wal, kapelaan Teun Warnaar, kapelaan Nars
Beemster en kanunnik Hendriks een goede Veertigdagentijd, een genadevolle Goede Week en
een Zalig Pasen!
pastoor Bart Putter

Oekraïne
We volgen allemaal het nieuws over Oekraïne op de
voet. Dat hoeft hier niet herhaald te worden. Hier past
dat we ons als parochies uiteraard aansluiten bij de
oproepen tot gebed en tot hulp door onze Paus en door
de bisschoppen. We bidden voor de mensen in Oekraïne,
voor de slachtoffers en voor de vele vluchtelingen. En we
verlenen hulp door te collecteren voor die vluchtelingen.
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Daarnaast zijn de parochies in
contact met de gemeente over
mogelijke concrete hulp voor
vluchtelingen als dat in onze regio
nodig mocht zijn. Als een beroep
op ons wordt gedaan laten we u dat natuurlijk weten.
We bidden samen om vrede, voor iedereen!
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UIT HET PAROCHIEBESTUUR
EEN NIEUWE PENNINGMEESTER

EEN NIEUW LID

Mijn naam is Paul Vetter, 41 jaar en woon sinds
2009 in Haarlem. Een jaar later getrouwd
in onze mooie Sint Bavo Kathedraal en
inmiddels trotse vader van drie jongens en
een meisje. Vanaf ca. 2010 ben ik ook actief
in de Sint Bavo, met name als koster tijdens
de weekendvieringen. In het dagelijks leven
ben ik teamleider Verkeer bij provincie NoordHolland. Voor de parochies Haarlem&BOAZ ga ik nu aan de slag als
penningmeester (extra bijzonder is dat onze tweede zoon ook Boaz
heet!). Ik neem de werkzaamheden over van Cor Kroon uit Overveen,
die een zeer zorgvuldig en bijgewerkt dossier overdraagt. Hiervoor
ben ik hem zeer erkentelijk. Ik kijk uit naar de samenwerking met de
bestuursleden en locatiepenningmeesters en draag graag bij aan een
solide en bloeiende parochie met het vizier naar de toekomst die door
(nieuwe) mensen wordt gevonden!

Mijn naam is Mireilis
Damsma en sinds kort
maak ik deel uit van
het parochiebestuur.
Graag stel ik mezelf
kort voor. Sinds een
half jaar ben ik terug
verhuisd naar Haarlem
en ik zit hier helemaal op mijn plek. Vrije
momentjes vul ik graag met mensen om
me heen, storytel, muziek of lekker eten.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als
gedragsdeskundige, waarbij ik werk met
kinderen met autisme die momenteel niet
naar school kunnen. Wat ik het leukste
vind aan mijn werk is dat ik al de kleine
groeimomenten van de kinderen mag
meevieren. In de parochies kunnen mensen
mij vooral kennen van de familiezondag en
LifeTeen. Mede dankzij LifeTeen heb ik als
tiener God in mijn leven kunnen ontmoeten.
Van wat ik heb ontvangen hoop ik ook iets
te mogen doorgeven. Daarnaast zijn de
activiteiten ook stiekem heel gezellig.
Als ik kijk naar onze parochies zie ik zoveel
mensen die hun geloof oprecht beleven, die
hun tijd vrijwillig geven en de wil hebben
om te investeren in de toekomst van onze
kerk. Dit geeft mij heel veel hoop en hier
wil ik ook graag een steentje aan bijdragen.
Ik ben heel enthousiast om te leren in het
parochiebestuur en stel me graag dienstbaar
op voor onze lieve Heer, de parochies en de
parochianen.

Streamers
gezocht
Met bijna 3000 abonnees is het youtube-kanaal van onze
kathedraal het grootste katholieke Youtube-kanaal van Nederland.
Elke dag, behalve zaterdag, wordt de viering gelivestreamd
waardoor dagelijks zo’n 100 mensen live meekijken en op zondag
nog veel meer. Daarna worden de vieringen nog door zo’n 500
mensen teruggekeken. Het meest gehoorde compliment van de
mensen die thuis meekijken is dat ze zich er echt bij betrokken
voelen door het camerawerk.
Daarvoor hebben we wel vrijwilligers nodig. Dat mag op een
weekdag, maar vooral natuurlijk op zondagen. Vind je het leuk om
twee camera’s en het geluid te bedienen en zicht te krijgen op de
techniek achter het streamen? Meld je dan aan! Enige affiniteit
met computers is natuurlijk een
vereiste, maar de bediening is
zeer gebruiksvriendelijk. Er is
inmiddels een echt team gegroeid
waar je deel van uitmaakt.
Neem contact op met de
coördinator van de vrijwilligers,
Rutger van der Grinten: e-mail:
rutgervandergrinten@icloud.com,
of telnr. 06-10440898.

- Parochieblad -
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Van Palmzondag tot Pasen
Palmpasen De zondag voorafgaand aan Pasen. Op deze zondag wordt
de intocht herdacht van Jezus in Jeruzalem. Hij zat daarbij niet op een
paard (het symbool van de overheersende Romeinen), maar op een
ezel, een symbool van nederigheid. Omdat Jezus door de menigte
werd toegejuicht met palmtakken heet die dag Palmzondag. Op die
dag worden ook palmtakjes ingewijd (in weerwil van de naam zijn
het meestal buxustakjes), die door mensen mee naar huis worden
genomen om het huis te beschermen tegen bv blikseminslag en brand.
Het palmtakje wordt achter een kruisbeeld gestoken.
Goede Week De week voorafgaand aan Pasen, waarin herdacht wordt
dat Jezus zijn lijden en kruisdood moest ondergaan. De Goede Week is
het hoogtepunt van de Vastentijd en een week van inkeer en bezinning.
Witte Donderdag De donderdag voorafgaand aan Pasen, waarbij
herdacht wordt dat Jezus het laatste Avondmaal vierde met zijn
apostelen/ leerlingen en daarbij de eucharistie instelde. De naam Witte
donderdag verwijst naar de kleur van de liturgie (de priester draagt
een wit kazuifel) en naar de witte doeken waarmee op deze dag de
kruisbeelden in de kerk in het verleden waren afgedekt.
Goede Vrijdag De vrijdag voorafgaand aan Pasen, waarin herdacht
wordt dat Jezus zijn lijden op zich nam en aan het kruis stierf. In de
katholieke kerk wordt op deze dag geen eucharistie gevierd, maar wel
de zgn. Kruisweg, een herdenkingsdienst langs de veertien staties van
het lijden en de dood van Jezus.
Stille Zaterdag De zaterdag voorafgaand aan Pasen en de laatste
vastendag (tot 12.00 uur ’s middags). Deze dag heet Stille zaterdag,
omdat de kerkklokken niet geluid worden. Volgens de volksoverlevering
waren de kerkklokken dan op weg naar Rome om de paaseieren te
halen.
Pasen De dag dat christenen de verrijzenis van Jezus Christus vieren.
Dat Jezus op de derde dag na zijn lijden en sterven aan het kruis uit de
dood is opgestaan, is het belangrijkste feit in het christelijke geloven
en dus de hoogste feestdag in de katholieke kerk. Pasen wordt gevierd
op de eerste zondag ná de eerste volle maan in de lente. De eerst
mogelijke dag van Pasen is 22 maart, de laatst mogelijke 25 april. De
datum fluctueert dus en ligt niet, zoals bv bij Kerstmis, vast. Omdat de
datum van Pasen steeds verandert, veranderen ook de data van aan
Pasen gerelateerde dagen, zoals Aswoensdag (46 dagen vóór Pasen),
Hemelvaart (op de 40ste dag ná Pasen) en Pinksteren (op de 50ste dag
na Pasen).
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Paasei Het paasei dankt zijn populariteit
mede aan het Vasten. Paus Gregorius de
Grote verbood omstreeks 600 niet alleen
om tijdens de Vastentijd vlees, maar ook
om eieren te eten. Eieren, die in gekookte
vorm langer te bewaren zijn, werden zo een
begeerlijke lekkernij, die op paaszondag
weer genuttigd mochten worden. Daarnaast
was het ei al een vruchtbaarheidssymbool
vanuit de heidense en Joodse traditie en
werd het mede daardoor het symbool van de
Verrijzenis van Jezus.
Paashaas Naast het paasei is ook
de paashaas een symbool van
vruchtbaarheid, dat stoelt op de Saksische
vruchtbaarheidsgodin Easter of Eostre (denk
aan de namen voor Pasen in Engeland
Easter en in Duitsland Ostern). In christelijke
tijden werd de haas ook een symbool van
onschuld (het gezegde: ‘mijn naam is haas’),
waarmee een verband werd gelegd met de
gekruisigde, maar onschuldige Jezus en met
zijn Verrijzenis. Sinds de 16de eeuw heeft het
gebruik van de Oschter Haws, de paashaas,
die een mand met eieren cadeau deed als
je braaf was geweest, zich over Duitsland en
WestEuropa verbreid.
Beloken Pasen De eerste zondag ná Pasen.
‘Beloken’ betekent zoiets als ‘gesloten’, denk
bv aan ‘luik’. De term refereert aan het feit, dat
de volgelingen van Jezus, de apostelen, zich
na diens dood en verrijzenis afgezonderd
hadden, bang voor de dingen die konden
gebeuren. Pas met Pinksteren doorbraken
zij die angst en begon, nadat de H. Geest
over hen was gekomen, hun prediking van de
Goede Boodschap, het evangelie.

HEMELVAART
Twee opeenvolgende jaren heeft
het zogenoemde dauwtrappen,
tegenwoordig vaak op de fiets (o.a.
vanuit Schalkwijk en Zandvoort), niet
plaats kunnen vinden. Dauwtrappen
met weliswaar echte trappers, al dan
niet elektrisch aangedreven, met
een traditie die teruggaat naar de eerste eeuwen. Mensen
geloofden toen dat met blote voeten door bedauwd gras
lopen een genezende werking had. Al om drie uur 's nachts
stonden mensen vermoedelijk te dansen en te zingen in
het natte gras. Zij vierden de heropleving van de natuur in
de lente.
Een christelijk verband met dauwtrappen is niet goed aan
te geven, maar het vroege tijdstip kan te maken hebben
met de begintijd van de Mis.
Bij Hemelvaart denken christenen terug aan hoe Jezus Zijn
aardse bestaan achter zich liet en terugkeerde naar de
hemel, de bovennatuurlijke wereld van God. In de Bijbel
vindt dat plaats 40 dagen nadat Hij is opgestaan uit de
dood (Pasen).
Het getal veertig heeft in de Bijbel een symbolische
betekenis. Het staat voor: generatie. Veel mensen stierven
immers rond hun veertigste en vrouwen kunnen rond die
leeftijd ook zelden nog kinderen krijgen. Het Joodse volk
trok volgens de Bijbel veertig jaar door de woestijn: zo zou
de hele oude generatie overleden zijn en kon een nieuwe
generatie het Beloofde Land binnentrekken. Dat resoneert
mee in die 40 dagen waarin Jezus vaak aan Zijn eerste
volgelingen verscheen. Symbolisch betekent het zoiets als:
hierna is het oud geworden, nu kan een nieuwe generatie
beginnen.
Het woord ‘vaart’ komt van het oudere Nederlandse woord
‘opvaren’: omhoogvliegen.
Christenen zien het vaak als Zijn definitieve
‘troonsbestijging’: Jezus ging naar de bovennatuurlijke
wereld en regeert vanaf daar de aarde. Hij stuurt, anders
gezegd, sindsdien op een liefdevolle en zachtaardige
manier de gang der geschiedenis bij.
Daarom is Hemelvaartsdag voor gelovigen (vooral oosterse)
zelfs de belangrijkste feestdag: hier is alles ‘af’. Vanaf nu
kunnen we Jezus echt ‘koning’ noemen. Hij kwam hier
om hemel en aarde aan elkaar te verbinden en nu is het
verhaal rond. Mogen wij die ‘koning’ volgen en een verbond
sluiten met Hem.
em. diaken Gert Jan van der Wal

PINKSTEREN:
Feest van wind, vuur en van een duif..?
Het duurt nog even, maar
zondag 4 juni vieren we
weer het Hoogfeest van
Pinksteren. Feest waarin we gedenken
dat de Heilige Geest, die levend is en evenzeer God
is als de Vader en de Zoon, neerdaalde over leerlingen
van Jezus. Zo lezen we in het boek Handelingen van de
Apostelen (Hand. 2, 1-3): ‘Toen de dag van Pinksteren
aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling
kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind
opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol
van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich,
in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.’
Een Bijbelverhaal waarmee de Heilige Schrift ons laat
delen in een wel heel bijzondere en wonderlijke ervaring
van de eerste volgelingen van Jezus. Een ervaring, een
gebeurtenis, die de leerlingen van Jezus compleet
veranderde. Zaten ze, na de Hemelvaart, aanvankelijk
angstig bij elkaar en niet wetend wat te doen; nadat
de Heilige Geest was gekomen gooiden ze de deuren
open van de zaal waar ze verbleven en zouden ze, ten
overstaan van hun stadsgenoten en degenen die Jezus
gekruisigd hadden, plots vol overtuiging verkondigen dat
Jezus verrezen was en dat er redding is voor een ieder die
voor Hem kiest. Een prachtig getuigenis van wat de Heilig
Geest wil doen, een getuigenis van hoe de Heilige Geest
mensen enthousiasmeert en van binnenuit in beweging
zet, zoals de symboliek van het feest ons dat ook leert. De
Heilige Geest, wiens komst werd voorafgegaan door ‘een
gedruis alsof er een hevige wind opstak’. Als een frisse
wind, vol van kracht, die de vastgelopen denkmolens van
de leerlingen weer in beweging zette. De Heilige Geest die
vervolgens neerdaalde in ‘iets dat wel op vuur geleek’. Als
een vuur, dat door zijn licht en warmte de duisternis van
angst en zorgen bij de leerlingen verdreef. Als een vuur
van Liefde, waarin zij ontvlamden en dat hen letterlijk
‘aanstekelijk’ maakte.
De duif, beeld van onschuld en goedheid die ook na de
zondvloed een twijg van de Olijfboom naar Noach zou
brengen, als teken van het nieuw leven. Leven in God, met
God en van God.
Ik wens u allen (alvast) Zalig Pinksteren, biddend dat Gods
Geest ons mag bewegen om te blijven getuigen van de
verrezen Heer, die levend is en die door zijn Geest ons
leven wil vernieuwen. Dat de Heilige Geest ons met zijn
vuur mag verwarmen in de kracht van de Liefde waarin Hij
leeft en bestaat.
kapelaan Nars Beemster

- Parochieblad -
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Activiteiten

Bijbelavonden
Een deelnemer vertelt: Gemiddeld één keer
in de drie weken komen we met kapelaan
Nars, op donderdagavond, samen in de
pastorie van de Kathedrale Basiliek St. Bavo
om het evangelie van de volgende zondag
alvast te lezen. Tijdens deze avonden
laten we ons leiden door de teksten uit het
boek van pater Bots: ‘Mij geschiede naar
uw Woord’. Een verzameling van mooie, in
begrijpelijke taal geschreven meditaties op
de zondags-evangeliën. Pater Bots is een
priester van bisdom Roermond die in de
voorbije decennia, door het hele land heen,
bijbelmeditaties heeft verzorgd. Hij is ook nu
nog vaak te beluisteren op Radio Maria. De
meditatieve teksten verplaatsen ons in het
evangelie, waardoor inzichtelijk wordt dat
het evangelie nu niet minder actueel is dan
toen. Door het lezen van de teksten bouwt
zich onze vriendschap met Jezus op. Gaat Hij,
die God zelf is, steeds meer leven in ons hart
en worden wij, zoals kapelaan Nars het vaak
zegt, levend in Hem. Levend in zijn Liefde.
Een boeiende ervaring die steeds weer
verwondering oproept. De avonden zijn vrij
en toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar.
De donderdagen waarop de Bijbelgroep bij
elkaar komt vindt u op de website
www.rkhaarlem.nl onder de rubriek
‘Activiteiten’ > ‘Verdieping’. Echt de moeite
waard. Van harte aanbevolen.

Nieuw werk Gijs Frieling
voor de Sint Bavo Kathedraal
De hedendaagse
kunstenaar Gijs
Frieling is gestart met
de ontwikkeling van
een nieuw kunstwerk
voor de Haarlemse
kathedraal. Een bij de
parochie betrokken
echtpaar heeft
Frieling de opdracht
gegeven om een nieuw
wandmozaïek te
maken.
In de kathedraal zijn reeds twee werken door Gijs Frieling gerealiseerd.
In opdracht van hetzelfde echtpaar maakte hij het iconische
wandkunstwerk van Mozes (2016). Daarnaast is de blauwe sokkel van
de doopvont in de doopkapel van Frieling.
Het hoofdonderwerp van het nieuwe kunstwerk is de Goede Herder.
De hedendaagse uitstraling en het zorgvuldig gekozen kleurgebruik
kenmerken het ontwerp. Naast het hoofdontwerp zullen twee kleinere
ontwerpen worden uitgewerkt. De kunstwerken zullen in de timpanen
bij de hoofdingang worden geplaatst. Met het toevoegen van dit
kunstwerk hoopt men de entree meer te betrekken bij de rest van
het rijkere decoratieve kerkinterieur. De architect van de kathedraal
Cuypers heeft – zover bekend is – niets achtergelaten over eventuele
invulling van deze wandvlakken.
Dit bijzondere project is afgelopen zomer gestart. De brede
klankbordgroep heeft ter voorbereiding zeer zorgvuldig met elkaar en
de kunstenaar gesproken. Inmiddels is er een definitief schetsontwerp
en is deze schets op ware grootte geschilderd door Gijs Frieling.
Deze schetsen staan opgesteld in de Lidwina van Schiedam kapel.
Vanaf maart zal de kunstenaar met zijn team aan de slag gaan met
de uitvoering van het mozaïekwerk. Dit traject zal plaatsvinden in het
KathedraalMuseum. Door de realisatie van het werk op locatie kunnen
parochianen, bezoekers en vrijwilligers het werkproces op de voet gaan
volgen. Geïnteresseerden kunnen in gesprek gaan met de kunstenaar
en enkele schetsen zullen worden gepresenteerd.
The Passion
De twaalfde editie van het KRO-NCRV-programma
The Passion vindt op Witte Donderdag 14
april plaats in de stad Doetinchem. Het grootste muzikale
paasevenement van Nederland is voor het eerst in de provincie
Gelderland, in de Achterhoek. The Passion wordt uitgezonden op
Witte Donderdag 14 april om 20.35 uur op NPO 1.
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Verslag huiskring:
een jaar samen op weg in
geloof en gemeenschap
Ben je benieuwd hoe God aanwezig is in het leven van anderen?
Ik in ieder geval wel. Mijn geloof kan altijd bemoediging
gebruiken in de vorm van getuigenissen van medegelovigen.
Ik hoor graag hoe God in levens van mensen aan het werk is.
Misschien wel omdat ik zelf nog zo zoek naar Zijn aanwezigheid
in mijn leven. Sinds april 2021 neem ik met zes anderen deel
aan een huiskring van de parochies Haarlem&BOAZ. Een kleine
gemeenschap van zowel jongere als oudere parochianen. Tweeà driewekelijks komen we samen in een vaste groep. Afwisselend
bereiden een of twee deelnemers de avond voor en steevast
eindigen we de avond met de vragen ‘waar heb je God ontmoet’
en ‘waar wil je Hem brengen’. We delen gebedsintenties met
elkaar en eindigen de avond in gebed. Ik vind het zo fijn om te
horen hoe anderen (ook van andere generaties) in het geloof
staan. Corine bijvoorbeeld is zo overtuigd van het bestaan van
God. Voor mij als jongere, opgegroeid in een seculiere wereld,
heb ik daaraan veel meer getwijfeld. Wat een getuigenis is het
dan om te horen dat iemand er zo sterk in gelooft. Wanneer ik
twijfel kan ik me optrekken aan dit geloof. Ook is het fijn om van
deze oudere broers en zussen in het geloof adviezen te krijgen
over bijvoorbeeld werk. Zo’n kleine gemeenschap doet je echt
ervaren dat je samen parochie bent, samen gelooft. We staan
samen in de wereld als christenen. Zou je ook willen voelen en
ervaren hoe het is om samen in de wereld te willen staan als
christenen? We willen in de komende periode enkele nieuwe
kringen starten.
Corine: ‘Het is zo mooi om samen in geloof en in vertrouwen
te delen. Fijn je te verdiepen in een Bijbeltekst of overweging.
Wat je deelt blijft in de groep. Het bemoedigt en versterkt. Juist
het delen over generaties heen is zeer verrijkend. Het is een
cadeautje, een genade.’
Robert: ‘Deelname aan de huiskring is voor mij een verrijkende
ervaring geweest: een piepklein stukje van Gods wijngaard
waarin ik in gemeenschap met de andere deelnemers heb
mogen rusten en mogen werken.’
Rutger: ‘Ervaren dat je niet alleen staat in je geloof, je
zoektocht. Geïnspireerd worden door de verhalen van je
huiskringgenoten en jouw ervaringen delen met hen. Samen
bidden, kwetsbaar mogen zijn. Je verbonden voelen met
elkaar. Dat is waarom ik altijd uitkijk naar de volgende
huiskringavond.’
Heb je interesse? Neem contact op met Corine via e-mail:
rut_en_co@versatel.nl of telnr. 023-5343773.
Carolien Hoogenboom
- Parochieblad -

Nieuwe activiteiten Geloof in Geluk 2022
Bij de tentoonstelling Geloof in Geluk is een
veelzijdig publieksprogramma ontwikkeld. Vanaf
maart zijn er nieuwe lezingen, workshops en
concerten te bezoeken in de Sint Bavo Kathedraal.
De volledige omschrijving van de activiteiten kunt u
vinden op de website van de KoepelKathedraal.

Agenda
Stilteconcert met compositie
Kees Wisse
door Bert van Stam (orgel),
Bas Duister, Ferdi Seelbach en
Hans de Munnik (trompet)
19 maart: 20.30-22.00 uur
Tickets: € 14,50
Lezing ‘Maria in de kunst:
haar grote geluk’
door kunsthistorica Désirée
Krikhaar
24 maart: 20.00-22.00 uur
Tickets: € 7,50
Lezing ‘Domweg Gelukkig’
door predikant, schrijver en
theoloog Willem Maarten Dekker
21 april: 20.00-22.00 uur
Tickets: € 7,50
Lezing ‘De kracht van rust en stilte’
door stiltetrainer en auteur
Mirjam van der Vegt
26 mei: 20.00-22.00 uur
Tickets: € 7,50
Workshop Liturgisch
bloemschikken ‘Geluk in symboliek’
door bloemsierkunstenaar
Peter van Asselt
25 juni: 13.00-16.30 uur
Tickets: € 70,00
Voor meer informatie en tickets:
https://www.koepelkathedraal.nl/wat-is-er-te-zien/
geloof-in-geluk/#agenda
Kijk voor ‘betekenisvolle’ rondleidingen in de
Bavo-kathedraal op de Bavo-pagina’s.
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Jeugd- en
Jongeren
Op zondag 30 januari ging de jongensgroep na de viering in de Josephkerk op
pad. Na een potje voetbal en een bezoek aan de molen was er een lunch bij de
kathedraal. Daarna was er catechese en werd afgesloten met een moment van
aanbidding in de Sacramentskapel.

In onze parochies vinden diverse activiteiten voor jong en oud plaats.
Sommige activiteiten zijn leeftijdsgebonden, waardoor u er (helaas) niet
altijd zelf aan deel kan nemen. Daarom vertel ik u deze keer graag kort
over twee activiteiten voor tieners.
Ten eerste de meidenavond (11-14 jaar), waar we de laatste keer een
meidenmiddag van hebben gemaakt. We hebben heerlijk genoten
van allemaal zoetigheden en fruit (zie foto). Natuurlijk hebben we
ook veel gelachen. We hadden een spel met allemaal vraagkaarten
om zelf te beantwoorden of om weg te geven aan een ander om te
beantwoorden. Hiermee vloog de tijd voorbij en we hebben genoten
van de antwoorden van elkaar.
Iets anders wat weer fysiek plaats vindt na een korte stop door de
laatste lockdown is LifeTeen (12-18 jaar). We zijn daarmee ‘knallend’
begonnen. Want wat is nu leuker dan een echt bezoekje aan de
Hel, het Vagevuur en de Hemel. Natuurlijk niet zonder eerst even
te voetballen en heerlijk met z’n allen te eten (deze keer waren het
pannenkoeken). Om vervolgens met een engel de diverse plekken na
dit leven te bezoeken. De tieners stelden de ‘bewoners’ ontzettend
veel leuke en zeker ook goede vragen, want tja hoe ziet dat leven na
dit leven er nu uit? Volgende keer gaan we natuurlijk weer wat anders
doen, maar de bezoeken aan het hiernamaals waren zeer geslaagd!
In de afgelopen 2,5 jaar heb ik, Rowy van Dijk, al heel veel mooie
volwassenen, kinderen en tieners mogen ontmoeten in de parochies.
De komende vier maanden zal ook Niels de kans krijgen al deze
personen te ontmoeten. Niels gaat zich inzetten bij de diverse
activiteiten, waaronder de familiezondagen, LifeTeen, Vormsel- en
Communiegroepen. Wij zijn ontzettend blij dat Niels zich voor dit
mooie werk wil gaan inzetten.
De reden voor mijn tijdelijk vertrek is dat ik een mooie kans
heb gekregen om stage te lopen voor mijn studie Social WorkJeugdzorgwerker. Ik ga voor vier maanden naar België waar ik bij
een internaat in een klooster stage mag lopen. Hier worden door
een combinatie van zusters en sociaal werkers diverse kinderen
opgevangen, zowel vanuit onderwijs- als Jeugdzorg-perspectief.
Ik hoop hier veel te mogen leren en een mooie bijdrage te kunnen
leveren.
Natuurlijk is het nu veel belangrijker voor u om te weten wie u de
komende maanden tegen kan komen bij diverse jeugd-, tiener-,
jongeren- en gezinsactiviteiten.
Op de pagina hiernaast stelt Niels zich aan u voor!
10
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Beste medeparochianen van het mooie Haarlem en omstreken. Mijn naam is Niels Bleeker en
ik kom uit Heemskerk, maar God heeft mij voor twee dingen duidelijk geroepen: allereerst het
priesterschap en daarbij kwam meteen het verlangen om in het Josephhuis te wonen. Vandaar
heb ik mij aangemeld in Heiloo, waar ik in september mag beginnen en ben ik verhuisd van het
mooiste dorp uit ons bisdom naar de mooiste stad van dit bisdom!
Afgelopen januari werd ik opeens opgebeld door Rowy met het aanbod haar werk tot aan de
zomer over te nemen, waarop ik gelijk positief reageerde. Kort daarvoor was mijn opleiding
(scheikunde!) afgerond en raakte ik zeker van mijn roeping tot het priesterschap. Daardoor had
ik tijd, ruimte en de mogelijkheid om in de korte tijd die volgde te verhuizen naar het Josephhuis
(waar ik warm en welkom werd ontvangen) en vermengd te raken met het uitdagende en
veelzijdige werk dat Rowy verricht.
In Heemskerk heb ik mij bezig mogen houden met jongerenwerk en ook heb ik een aantal
jaar in het Jongerenplatform van het bisdom activiteiten mogen organiseren. Ondanks deze
voorgeschiedenis staat er voor mij een grote uitdaging te wachten! Gelukkig ga ik nauw
samenwerken met de pastores, vele vrijwilligers, ouders, parochianen en ontvang ik veel
steun van de gemeenschap in het Josephhuis. Ik weet zeker dat ik zonder deze steun nooit de
verwachtingen zou kunnen volbrengen.
Ik vraag aan alle lezers om mij in de komende tijd bij te staan, zodat wij werkelijk samen kunnen
zorgen voor het Communieproject, de Vormselproject(en), RKJ, LifeTeen, de Familiezondagen,
de Josephclub, XLT, KISI zomerweek, de Marriage Course en nog veel meer!
Ik hoop graag jullie allen te ontmoeten!
Ik ben bereikbaar op telnr: 06-28971981 en via e-mail nbleeker@rkhaarlem.nl
Niels Bleeker

Leestips voor kinderen
Titel: Volg de vlinder
Auteur: Helen Cooper
Bestellen bij: Boekwinkel Het
Kruispunt Hoofddorp
ISBN: 9789493228436
Prijs: € 14,90

Titel: Beleef de Bijbel
Auteur: Hanna Holwerde
Bestellen bij: Boekwinkel Het
Kruispunt Hoofddorp
ISBN 9789085434177
Prijs: € 24,99
Had koning Salomo huisdieren? Wat zijn de meest bizarre
wapens uit de tijd van de rechters? Waarom moesten
profeten gekke opdrachten uitvoeren? Wat at Jezus
tijdens zijn laatste maaltijd met zijn leerlingen? Ga mee
op reis vanaf de schepping, langs de oerverhalen, de tijd
van de aartsvaders, rechters en koningen naar de tijd
van Jezus, de zendingsreizen en het wel en wee van de
eerste gemeenten. De prachtige illustraties brengen de
informatie tot leven en de landkaarten en tijdbalken tonen
de Bijbelverhalen in het grotere geheel. Een mooi boek
om alleen of samen te lezen!

In dit inspirerende, hoopvolle verhaal komen een broertje
en zijn oudere zus in een nieuw land, nadat ze gered zijn
van een wrak bootje op een duistere zee. Het jongetje
begint al snel weer te spelen en te lachen, maar zijn zus
houdt zich schuil. Op een dag brengt haar broer haar
een vlinder. Misschien is er toch iets wat haar over kan
halen om weer de wereld in te gaan? Een ontroerend
verhaal, waar nog lang nadat het uit is aan teruggedacht
zal worden. Geschreven door Helen Cooper, winnares
van de Kate Greenaway Medal, en invoelend geïllustreerd
door debutante Gill Smith. Per verkocht boek wordt € 1,gedoneerd aan Stichting Vluchteling en Vluchtelingenwerk
Nederland.

- Parochieblad -
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Caritas
Vastenactie 2022
Jaarthema: Je land is je leven
Maar liefst 370 miljoen mensen horen tot een inheems volk. Ze bewonen meer dan 20% van het
aardoppervlak en vaak wonen ze al generatieslang op de gronden van hun voorouders. Toch worden
hun rechten vaak met voeten getreden als het gebied waar ze wonen wordt opgeëist door grote
bedrijven of overheden. Vastenactie 2022 staat daarom in het teken van landrechten, een belangrijk
onderwerp dat grote invloed heeft op mensen, natuur en milieu.
De wereldwijde behoefte aan voedsel,
water, elektronica en energie vraagt veel
ruimte – denk aan uitgestrekte plantages
- en veel grondstoffen. En die worden
vaak gevonden in nog – min of meer –
ongerepte natuurgebieden. Daarbij wegen
de economische belangen van overheden
en grote bedrijven meestal zwaarder dan de
rechten van de mensen die er wonen: die
worden niet zelden met geweld beroofd van
hun huizen en land. En daarmee van hun
thuis, hun identiteit en hun levensonderhoud.
Wie opstaat tegen de overmacht van
overheid en multinational begeeft zich
bovendien op een levensgevaarlijke weg. In
2020 werden minstens 331 mensen vermoord
die opkwamen voor de rechten van inheemse
volken en voor het milieu; duizenden anderen
worden tot op de dag van vandaag bedreigd,
geïntimideerd en vals beschuldigd van
terrorisme of georganiseerde misdaad.
Mensenrechten, natuur en milieu worden
opgeofferd voor economisch gewin.
Inheemse volken maken 6% van de
wereldbevolking uit, maar ze beheren 80%
van de resterende planten- en dierensoorten.
Denk aan oerwouden, rivieren en kusten
waar talloze planten en dieren leven, maar
waar de grote voedselproducenten het voor
het zeggen krijgen wordt een gevarieerd
landschap vervangen door slechts één
gewas, dat bovendien met kunstmest en
zware bestrijdingsmiddelen kwetsbaar en
zwak wordt. Denk aan palmolie-, koffie- en
sojaplantages, maar ook aan de grote
weides waar koeien worden gehouden
voor de vleesindustrie. Op andere plaatsen
wordt water geconfisqueerd, bijvoorbeeld
12
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om waterkrachtcentrales te bouwen of om
plantages, weides of landbouwgrond van
water te voorzien. De lokale bevolking heeft
dan niet of nauwelijks meer toegang tot
de natuurlijke watervoorzieningen en het
voedsel dat het oplevert.
De strijd om kostbare grond speelt ook een
rol bij mijnbouw. Bekende voorbeelden
zijn natuurlijk diamanten, goud, zilver en
olie, maar er is ook steeds meer vraag
naar grondstoffen voor computerchips en
bijvoorbeeld mobiele telefoons. Dit gaat dan
om metalen als indium, neodynium, koper en
goud. Voor batterijen is kobalt een belangrijk
element en ook daar is dus wereldwijd veel
vraag naar, ten koste van de oorspronkelijke
natuur en de bewoners in het gebied.
Vastenactie steunt dit jaar vier projecten.
Hieronder wordt een project uitgelicht, dat
door de BOAZ-parochies en Schalkwijk
gesteund gaat worden.
Steun voor Maya-gemeenschappen in
Guatemala
In de gemeente San Mateo Ixtatán, in het
westen van Guatemala, geldt een officieel
verbod op de bouw van waterkrachtcentrales.
Toch blijft het grote energiebedrijf PDHSA zijn
gang gaan in de Ixquisis-rivier. Hierdoor raken
Maya-gemeenschappen in de problemen,
omdat ze afhankelijk zijn van deze rivier.
Hun toegang tot water wordt beperkt en er
verdwijnt kostbare landbouwgrond. Komen
ze in opstand, dan volgen juridische stappen.
Zo hangt een aantal Maya-leiders op dit
moment een gevangenisstraf boven het
hoofd. Door angst te zaaien, ontmoedigt
het energiebedrijf mensen om zich tegen

TERUGBLIK
HAARLEM & BOAZ
de bouw te verzetten. Samen met lokale
partners staat Vastenactie de Mayagemeenschappen bij in hun strijd tegen de
waterkrachtcentrales. Vastenactie helpt ze
duurzaam met water om te gaan, leert ze
wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen
verdedigen. Zo krijgen ze de controle over
hun natuurlijke hulpbronnen terug. Daarnaast
probeert Vastenactie te voorkomen dat
mensen die in opstand komen tegen de
bouw van de waterkrachtcentrales worden
gecriminaliseerd. Op die manier staan de
Maya-gemeenschappen sterker tegenover de
macht van het energiebedrijf.
Er wordt informatie verstrekt over duurzaam
gebruik van waterbronnen, onder andere
door bijeenkomsten en trainingen te
organiseren. Hierbij richt men zich op een
groep van ongeveer 180 gezinnen. Ook
wordt juridische bijstand verleend aan de
leiders voor wie een gevangenisstraf dreigt
en worden contacten onderhouden met het
Openbaar Ministerie.
Geef in de kerk of maak een bijdrage over
op reknr. NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie Den Haag

Help de Afghaanse kinderen
Caritas weekend november 2021
Op 3 februari is in de plebanie van de St. Bavo de cheque ter
waarde van € 4.990,85 overhandigd aan mw. Willemien Ruygrok
van de stichting Mozaïek.
Twee keer gevlucht
Op het Spaarne lag tot een aantal maanden geleden een grote
boot. Daarop waren gezinnen en alleenstaanden uit Afghanistan
gehuisvest. Allemaal mensen die al eens uit Afghanistan naar
Nederland zijn gevlucht, hier asiel hadden gevraagd en inmiddels
Nederlander waren geworden. Toen het weer veiliger was in
hun thuisland zijn ze teruggegaan naar Afghanistan. Nu hebben
ze opnieuw moeten vluchten. In Afghanistan zijn hun kinderen
geboren, die spreken geen woord Nederlands. Voor hen heeft u
het mogelijk gemaakt speelgoed aan te schaffen voor Sinterklaas.
De kinderen konden door bemiddeling van de medewerkers
van stichting Mozaïek in de winkel speelgoed of sportartikelen
uitzoeken. Voorts is er met dit geld een kleine buffer opgebouwd,
zodat ook in de loop van dit jaar nog enkele uitgaven kunnen
geschieden.
Dankzij uw bijdrage en die van Caritas Haarlem&BOAZ kon deze
hulp geboden worden.
Namens Caritas Haarlem&BOAZ
em. diaken Gert Jan van der Wal
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Nieuws uit parochie

Bloemendaal

Zondag 20 maart

Viering in de
Bavo

Laatste zondagsviering
in Bloemendaal
Op zondagmiddag 29 augustus 2021 vond in twee sessies een
bijzondere bijeenkomst plaats in onze kerk aan het Bispinckpark
in Bloemendaal. Tijdens die bijeenkomst werd de moeilijke
boodschap gebracht dat vanaf de zomer van 2022 in onze kerk
geen zondagsvieringen meer zullen plaatsvinden. We hebben er die
middag uitgebreid over gesproken. Er was ruimte voor gevoelens,
herinneringen, maar ook van een soort van gelatenheid, berusting.
De dinsdagochtenden na deze bijeenkomst was om de veertien
dagen ’s morgens gelegenheid om hierover met de Pastoraatsgroep
van gedachten te wisselen. Corona maakte het ons helaas moeilijk
meer activiteiten te organiseren. We hebben gemerkt dat voor veel
parochianen het besef dat in onze kerk geen zondagse vieringen meer
zullen zijn langzaam realiteit wordt.
Inmiddels is in gezamenlijk overleg van parochiebestuur en
Pastoraatsgroep besloten dat de laatste zondagsviering zal plaats
vinden op zondag 3 juli om 10.00 uur.
Hoewel het natuurlijk geen feestelijke gebeurtenis is, willen wij deze
laatste viering toch op bijzondere wijze vormgeven en elkaar daarna
ontmoeten in ‘Vanouds het Dorpshuys’ om na te praten en terug
te blikken. Wij hopen deze zondag met veel parochianen te mogen
beleven.
De parochianen zullen op een later moment nog een uitnodiging
ontvangen voor deze laatste viering en het samenzijn daarna.

Samen met de Pastoraatsgroep nodig ik
u graag uit voor een kennismaking met de
Bavokathedraal die u als parochianen van
Bloemendaal graag welkom heet.
Zoals u ongetwijfeld hebt gelezen in het
Parochieblad is sinds vorig jaar in de
kathedraal de bijzondere tentoonstelling
‘Geloof in Geluk’ te bezoeken. Een expositie
met vele onderdelen waaraan vele mensen
hebben meegewerkt en waarmee we mensen
willen laten nadenken over geluk, over
wat dat voor hen nu eigenlijk betekent en
natuurlijk willen we ze laten kennismaken met
het geluk dat ons geloof ons kan brengen.
Graag nodigen wij u uit voor een korte viering,
een bezoek aan de expositie in de kathedraal
en daarna een gezellige afsluiting met een
hapje en een drankje.
De gebedsdienst vangt aan om 14.00 uur,
daarna volgt de rondleiding langs de
tentoonstelling en door de kathedraal of
natuurlijk bezoek op eigen gelegenheid.
Rond 16.00 uur sluiten we deze middag
met elkaar af in het gezellige café van de
kathedraal met een drankje en een hapje.
U kunt zich aanmelden op donderdag 10,
vrijdag 11 en zaterdag 12 maart bij Trix van
Holk tussen 16.00 en 20.00 uur op telnr.
023-5373904.

Mede namens de Pastoraatsgroep,
Mede namens de Pastoraatsgroep,
het parochiebestuur
pastoor Bart Putter
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Lente
Veris leta facies

Lente’s lieflijk gelaat
heeft het land bevangen
en de winter, bars en kwaad,
de winter is vervangen.
Flora heeft in tuin en bos
bloesems opgehangen
en de vogels breken los
in vrolijke gezangen.
Kijk, de zon, als jonge zoon
in haar schoot gelegen,
heeft van haar op elke kroon
bloemetjes gekregen.
Activiteiten in de komende maanden
U bent van harte welkom op dinsdagochtend, in de oneven
weken, van 10.00 tot 12.00 uur in onze ‘Herberg Maria’ voor
een kopje koffie, om even bij elkaar te zijn, om samen kerk te
zijn.

In de zoele zuidenwind
kom je geuren tegen.
Tijd dus dat ook jij bemint:
wees niet meer zo verlegen.
Met een harpje in de keel

Filmavond
Maandag 14 maart ‘Heaven on earth’
In het vervolg op de Zweedse film ‘As it is in Heaven’ zien
we de bewoners van het dorp Ljusaker weer terug na de
dood van hun dirigent Daniel Daneus. Het koor is nog altijd
een hechte groep. Daarom wordt geaccepteerd dat pastoor
Stig zichzelf vol gooit met drank, terwijl hij voor een lege
kerk staat te preken. Maar als het hoofd van zijn bisdom
hem uit zijn functie dreigt te zetten roept Stig de hulp in
van zangeres Lena. Lena treurt nog altijd om het verlies van
haar geliefde Daniel, maar gaat moedig verder, al is het maar
vanwege hun pasgeboren zoon Jakob. Vol passie stort ze
zich op haar nieuwe taak als dirigent om zo met de hulp van
een nieuw zangkoor de kerk weer vol te krijgen. In de hoop
dat hemelse muziek verbindt en het dorp voor een wonder
zal zorgen.
Aanvang 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

zingen nachtegalen
en er zijn al weer zoveel
bloemen in de dalen.
Vogels fluiten almaar door
en de zon blijft stralen.
Zachtjes zingt een meisjeskoor:
‘Kom hier maar liefde halen!’

Willem Wilmink

Attentie!
Houdt u de website en de nieuwsbrieven in de gaten?
Alle activiteiten worden aangekondigd!

- Parochieblad -
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LEZENSWAARDIG
Titel:
Auteur:
Uitgever:
Prijs:

‘Zing een nieuw lied’
Thomas Quartier; Hanna Rijken
Berne Boek
€ 4,99

Het essay van de Maand van de Bijbel 2022 gaat over iets dat we in het afgelopen jaar hebben
moeten missen, waardoor duidelijk werd hoezeer we ernaar verlangen: zingen. Het lied in de
Bijbel, het lied in een christelijke cultuur. In dit essay schrijven twee liedkunstenaars, theoloog en
musicus Hanna Rijken en de muzikale Benedictijnse monnik prof. dr. Thomas Quartier, over het
lied in hun leven en de liederen die hen het meest raken. Welk lied springt in haar op als het gaat
over de geboorte van Hanna's dochter en hoe resoneert dit met de liederen in de Bijbel? Wat
kan Thomas nog zingen in tijden van verdriet, als iemand sterft?
Beide auteurs vertellen wat zij voor bijzondere ervaringen hebben in de muziekcultuur vandaag.
Bijvoorbeeld bij jongeren die worden geraakt door klassieke liturgie als in de evensong. Waar
lopen mensen vandaag warm voor? Ook zoeken ze naar de stilte in de muziek. In drukke tijden
kan muziek helpen stil te worden.

Titel:
Auteur:
Uitgever:
Prijs:

Theater voor Engelen, Het leven als religieus experiment
Tomás Halík			
Kok Boekencentrum
€ 22,50

'Theater voor engelen' is een theologisch-filosofisch boek van Tomás Halík over de zoektocht
naar en de ontmoeting met God. Mensen zijn geen engelen: ze kunnen het mysterie van het
leven en het geloof niet in zijn geheel overzien. Dat betekent niet dat we uit eerbied voor
dit geheim daarin dan maar moeten berusten. Tomás Halík nodigt ons uit het geloof als een
levensexperiment op te vatten en de openheid van onze geest in te zetten. In dit indringende
boek spreekt hij niet alleen overtuigde christenen aan, maar ook atheïsten en mensen die op
zoek zijn naar zingeving. Want God zoekt de mens vaak op in de stilte en in het verborgene,
zonder dat iemand het zelf merkt. Halík probeert deze ontmoetingen op het spoor te komen en
beschrijft die als een voortdurende dialoog met God.
'Iedere bladzijde dwingt me om een paar minuten uit het raam te staren, te peinzen en het hart
van mijn eigen (on)geloof te betreden', aldus Wolter Huttinga in Trouw.
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PERSONALIA
20-11-2021
mw. Severina Augusta Wilms Floeth-de Haan
geb. 08-02-1924
24-11-2021
mw. Antonia H.J.M. Waasdorp-Barel
geb. 31-12-1931
17-12-2021
dhr. Petrus Gerardus Reeuwijk
geb. 24-06-1932
25-12-2021
dhr. Herman Kruijer
geb. 27-05-1935

Bloemendaal-Légendi Baráti Köre

27-12-2021
mw. Maria Catherina Baneke Dijt
geb.14-01-1931

(Bloemendaal-Legénd Vriendenkring)
Pieta Klarenbeek
Marion Takács-van den Aardweg
Elike Fónad-Mercx

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

Bankrekening: NL70 ABNA 0623425769
t.n.v. M. Takács-van den Aardweg o.v.v. Legénd

Iedere dag, wanneer het avond wordt,
maak ik de tafel klaar: een extra bord,
bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas,
alsof je enkel opgehouden was.
Ik hoor (hoe kon ik denken dat hetgene
waardoor ik ben, voor altijd was verdwenen?),

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
instandhouding van de mooie kapel op de r.k. begraafplaats
Adelbert. Haardhout kunt u kopen in netzakken met klein haardhout
voor € 5,-, per kuub voor € 90,- (of een gedeelte van een kuub).
Wel zelf komen halen!
Voor bestellingen kunt u contact opnemen met de beheerder:
dhr. Jan Steffens, telnr: 06-22522860.
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ik hoor, alsof de woning nog bestond,
het grind, de klink, het aanslaan van de hond,
en je komt binnen op het ogenblik
dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schik.
Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf
en haast niet opziend van mijn stil bedrijf
de woorden vind, als was het vanzelfsprekend:
Schuif aan; tast toe: er is op je gerekend.
Jean Pierre Rawie
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Nieuws uit parochie

Overveen

Pasen kwam al vroeg dit jaar in beeld.
Immers, wij ontvingen van een goede
schenker een kunstzinnige en ontroerende crucifix.
Kunstzinnig:
Omstreeks het jaar 1455 heeft de
familie De Medici in Florence aan
de toonaangevende beeldhouwer
(vroege renaissance) Donatelllo
de opdracht gegeven om dit
kunstwerk te vervaardigen. Indien u
Florence zou bezoeken dan kunt u
in Museo del Bargello het origineel
bewonderen. Achter de bronzen
David hangt dit prachtige werkstuk.
Hiervan is in Duitsland een gipsen
afdruk gemaakt en die is bijna niet
van het origineel te onderscheiden.
U kunt zich de reis dus besparen en
onze parochie is dichtbij voor een
bezoek.

Feest van Pasen

foto van het herdersmeisje
met de rode jas en de jongen
met de schaatsen

Ontroerend:
De evangelisten verhalen over de
dood van Jezus. ‘Op een afstand
stonden veel vrouwen toe te kijken.
Er waren onder anderen Maria van
Magdala, Maria de moeder van
Jakobus en Jozef en de moeder van
de zonen van Zebedeüs. Ook zijn
moeder en de leerling, die hij liefhad.
De vrouwen hadden voor Jezus
gezorgd.’
Verdriet:
Donatello heeft het verdriet van
de vrouwen op een ontroerende
wijze afgebeeld. Je ziet hun verdriet,
wanhoop, verbijstering en nog
veel meer. Een moeder Maria, die
haar zoon zo aan het kruis ziet
sterven! Haar gevoelens ziet u op dit
kunstwerk in beeld.
ZALIG PASEN
Cor Kroon
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Teken van hoop die niet teleurstelt
Paus Franciscus over het paastriduüm
(van de avondmis van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag t/m Paaszondag)

Jezus werd gemarteld, stierf en verrees uit de dood binnen drie dagen (triduüm). Dit is de kern van
ons christelijke geloof.
Als we naar de Mis gaan, gaan we niet alleen
bidden, nee: we gaan om te hernieuwen,
om het opnieuw tegenwoordig te stellen, dit
mysterie, het paasmysterie. Het is belangrijk
dit niet te vergeten. Elke keer dat de
Eucharistie wordt gevierd, wordt dit mysterie
van verlossing vernieuwd. In dit sacrament
verving Jezus het slachtoffer – het paaslam
– door zichzelf: zijn lichaam en bloed geven
ons redding uit de slavernij van zonde en
dood.
Hij vraagt ons elkaar lief te hebben door ons
tot dienstknechten van elkaar te maken, zoals
Hij deed door de voeten van de leerlingen te
wassen. Een gebaar dat vooruitloopt op het
bloedige offer aan het kruis. En inderdaad
zal de Meester en Heer de volgende dag
sterven, niet om de voeten van zijn leerlingen
te reinigen, maar hun harten en hun hele
leven. Als we het kruis aanbidden zullen we
het pad herbeleven van het onschuldige Lam,
dat geofferd is voor onze redding. We zullen
in onze geest en in ons hart het lijden van de
zieken, de armen, de verworpenen van deze
wereld met ons meedragen. We zullen ons de
geofferde lammeren herinneren, onschuldige
slachtoffers van oorlogen, dictaturen, van
dagelijks geweld, van abortussen …
Voor het beeld van de gekruisigde God zullen
we in gebed de vele, te vele gekruisigden van
vandaag bijeenbrengen, die alleen door Hem
de troost en de zin van hun lijden kunnen
ontvangen. Nu, in het uur van het hoogste
offer aan het kruis, voltooit Hij het werk dat
Hem door de Vader is toevertrouwd. Hij
treedt de afgrond van lijden binnen, betreedt
deze rampen van de wereld om te verlossen
en te veranderen. Door zijn striemen zijt gij
genezen, zegt de apostel Petrus. We zijn
allemaal wedergeboren door zijn dood. En
dankzij Hem, die verlaten was aan het kruis, is
- Parochieblad -

niemand ooit meer alleen in de duisternis van
de dood. Nooit. Hij staat altijd aan je zijde: je
hoeft alleen maar je hart te zien openen en
jezelf door Hem te laten zien.
Stille Zaterdag is de dag van stilte. Terwijl
het Woord zwijgt, terwijl het Leven in het
graf is, worden degenen die op Hem hadden
gehoopt, zwaar op de proef gesteld. Ze
voelen zich wees, misschien zelfs wezen van
God. Deze zaterdag is ook Maria’s dag. Ook zij
beleeft die met tranen, maar haar hart is vol
geloof, vol hoop, vol liefde. Haar getuigenis
en haar voorspraak steunen ons wanneer
het gewicht van het kruis voor ieder van
ons te zwaar wordt. In de duisternis zullen
vreugde en licht uitbreken met de riten van
de Paaswake en het feestelijke lied van het
Alleluia. Het zal de ontmoeting in geloof zijn
met de verrezen Christus en de paasvreugde
zal de vijftig dagen tekenen die volgen, tot
de komst van de Heilige Geest. Hij die werd
gekruisigd, is verrezen! De Verrezene geeft
ons de zekerheid dat het goede altijd het
kwaad overwint, dat het leven altijd de dood
overwint en dat ons doel niet is om lager en
lager af te dalen, van verdriet naar verdriet,
maar om erboven uit te stijgen. De Verrezene
is de bevestiging dat Jezus in alles gelijk heeft:
door ons leven te beloven over de dood heen
en vergeving voorbij de zonden.
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… Maar spreek slechts een woord …
Met woorden kun je heel veel goeds doen. Levens veranderen. Soms heb je dat zelf niet eens
direct door. Op het Triniteitslyceum kwam ik in het 5e jaar in de klas te zitten bij een heel aardige
klasgenote. Ik liep toen erg slecht en zij vroeg: ’Zal ik je tas dragen?’ Ik was door de bliksem
getroffen. Nog nooit had iemand dit aan mij gevraagd en haar aanbod deed mij enorm veel goed.
Het is nu meer dan 40 jaar geleden, maar die behulpzame klasgenote is nog steeds één van mijn
dierbaarste vriendinnen.
Later nodigde zij mij uit voor een
jongerengroep bij de kathedraal. Daar heb ik
veel fijne mensen leren kennen. Mijn geloof
is er gestimuleerd en verrijkt. Ik heb me er in
mogen zetten en heb mogen ervaren dat ik
van waarde mag zijn voor een ander. Tijdens
een van de bijeenkomsten vertelde een
aantal jongeren heel enthousiast over iets
wat ze meegemaakt hadden. Zó enthousiast
had ik mensen nog nooit over iets gezien,
maar ik wist meteen dat ik daar óók heen
wilde! Het bleek een bezinningsweekend
voor jongeren te zijn van de r.k. Encounter
beweging. Daar mocht ik verder groeien als
mens. Ik heb me er actief in mogen zetten
en ook daar heb ik vrienden voor het leven
leren kennen. De allermooiste mens die ik
daar ontmoet heb, is mijn Marian. We zijn al
meer dan 30 jaar intens gelukkig met elkaar
getrouwd. En eigenlijk is alles begonnen met
die ene vraag van die klasgenote!
Soms komt een goed of bemoedigend woord
precies op het juiste moment. Het moment
dat je dat het hardste nodig hebt. Alsof God
via anderen tot je spreekt.
Mijn Marian ging door een moeilijke periode
in haar leven toen een vriendin van haar
moeder iets heel eenvoudigs tegen haar zei:
‘Meisje maak je geen zorgen, voor alles komt
een oplossing.’ Die woorden, in die situatie
gezegd, hebben haar opgetild. Die woorden
waren precies de juiste op dat moment. Ze
zijn ook ons levensmotto geworden. We
denken dan ook aan de woorden van Jezus
in de Bergrede: ‘Maak je nooit zorgen over de
dag van morgen, want de volgende dag heeft
zijn eigen zorgen. Elke dag heeft genoeg
aan zijn eigen problemen.’ (Mattheüs 6:34,
Nieuwewereldvertaling)
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Ik hoorde laatst van een vrouw die ‘gewoon’
de alleenstaande buurman elke keer
begroette en een praatje met hem maakte.
Ze had niet het idee daarmee zoveel voor
hem te betekenen. Tijdens het afscheid in het
crematorium kwamen meerdere familieleden
van de overleden buurman naar haar toe
en bedankten haar voor alles wat ze voor
hun broer had betekend. Hij had zó vaak
gesproken over zijn lieve buurvrouw en wat
ze allemaal voor hem deed …
Maar het is niet altijd nodig om iets te zeggen.
Een hand vasthouden, elkaar diep in de
ogen kijken, aandacht geven en ‘gewoon’
naar iemand luisteren zonder te oordelen.
Gewoon er zijn.
Het kunnen tekenen van God zijn die
aanwezig is via mensen.
Eugène van Wijk
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Een nieuwe lente, een nieuw begin…
de bollen bloeien op Kerkhof Overveen
In het najaar heeft onze tuinploeg samen met nog een aantal vrijwilligers een heleboel bollen geplant, geschonken door
de firma Thoolen uit Velserbroek, waarvoor onze hartelijke dank! Als u in maart en april ons kerkhof bezoekt dan ziet u
de narcissen en tulpen in vele kleuren langs de paden staan. Op deze pagina ziet u hoe het kerkhof in bloei staat in de
lente en de zomer. Maak eens een wandeling, bekijk de namen op de graven, neem plaats op een bankje en herdenk uw
dierbaren. Wij wensen u een mooie lente en zomer toe!

- Parochieblad -
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PERSONALIA
Overleden

Gedoopt

Cornelis Antonius van der Neut
81 jaar
Hij woonde aan de Jan Bontelaan, Haarlem

De volgende overledenen zijn begraven op:
RK Kerkhof Overveen
Christina Francisca van der Veldt-Dijkman
93 jaar
Zij woonde aan de Hoofdstraat,
Santpoort-Noord
Na uitstel door griep was het zondag 5 december 2021
dan toch zover dat de één jaar jonge Sandro Lucien
Garcia Kemps werd gedoopt. Er was een kleine groep
aanwezig, waardoor de doop toch bij de prachtige
oude doopvont kon plaatsvinden. Kapelaan Nars
Beemster legde uit dat door het doopsel de door
Adam en Eva verbroken band van vriendschap tussen
God en de mens weer wordt hersteld. Een interessante
vraag die kapelaan Nars stelde was: ‘Als mensen een
grote vreugde, vrede en kracht vinden in een band van
vriendschap met een medemens, omdat de één werkelijk leeft in het hart van de ander en de ander in het
hart van de één, hoeveel te meer vreugde, vrede, kracht
en liefde zullen mensen dan vinden in een band van
vriendschap met de levende God, die mateloos van
ons houdt?’ We hebben er daarom ook nadrukkelijk
voor gebeden dat Sandro, zijn ouders Sebastiaan en
Liza, zijn broertje René, de peetouders en de andere
aanwezigen door gebed en sacramenten meer en
meer dat geluk mogen ervaren
waarin Adam en Eva eens leefden.
Na Sandro daartoe aan Maria te
hebben toevertrouwd gingen we,
na afloop van deze vreugdevolle
doop, allen gesterkt in ons geloof
weer naar huis terug.

Josephus Joannes Canisius Maria Huijzer
90 jaar
Hij woonde aan de Robert Kochlaan, Haarlem
Hendrikus Albertus Divendal
85 jaar
Hij woonde aan de Merkmanstraat, Haarlem
Marie-José Speet
70 jaar
Zij woonde aan de Schreuder van der
Kolkstraat, Haarlem
Anna Helena Gerarda Joosten-van Bilderbeek
98 jaar
Zij woonde in Kennemerduin, Heemstede

Wilt u informatie over beschikbare graven
of de urnenmuur of wilt u een keer
meedoen in onze tuinploeg, bel dan met
Paula van der Voorn, telnr: 023-5277462
of mail naar:
secretariaat.boaz@outlook.com
En u weet: RK Kerkhof Overveen is niet
alleen voor Overveners!
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Intenties
3 april
Ton en Lenie van Wijk
17 april, Eerste Paasdag
Fini Willemse-Dahmen, Erna Heertje
Kreijmborg, José Speet, familie Huijser,
Kees van der Neut, Ton Groenendijk,
Hanny Möllmann-van der Vooren, familie
Kuttschrütter-Levelt, James William Kal, ouders
Van der Zwan-Willemse, ouders Bos-Wartena,
Jos Huijzer
1 mei
Parochianen overleden in de oorlog, Jan Kievit,
Jan Smeets, Ko Lobry, Leo Roozen, Ton en
Lenie van Wijk, Ton Groenendijk, Theo van der
Voort
15 mei
Nel Jansen-Willemse, Gisela Prenen-Biermann,
José Speet, overleden familie Jünger, ouders
Bos-Wartena, Kees van der Neut, overleden
ouders Willemse-Nagtegaal en overleden
dierbaren, familie Kuttschrütter-Levelt
29 mei
Hanny Möllmann-van der Vooren, Jos Huijzer,
Erna Heertje Kreijmborg, overleden ouders
Willemse-Nagtegaal en overleden dierbaren
5 juni, Eerste Pinksterdag
Familie Huijsser, Gisela Prenen-Biermann, Nel
Willemse-Jansen, familie Kuttschrütter-Levelt,
Ton Groenendijk, ouders van der ZwanWillemse, ouders Bos-Wartena, Ton en Lenie
van Wijk
19 juni
José Speet, Jos Huijzer, Kees van der Neut,
Hanny Möllmann-van der Vooren, overleden
familie Jünger, Erna Heertje-Kreijmborg
3 juli
Pastor Jan Hopman, Gisela Prenen-Biermann,
Nel Jansen-Willemse, Ton en Lenie van Wijk
17 juli
Familie Kimman, Ria van der Aar, familie
Kuttschrütter-Levelt, Ton en Lenie van Wijk,
ouders Bos-Wartena
Uw misintenties kunt u opgeven via:
secretariaat.boaz@outlook.com of
telnr: 023-5277462 of kom langs bij het
parochiebureau Overveen.
Minimaal 1 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 13 maart

pastor D. Duijves

Zondag 20 maart

Overveen
10.00 uur

Zandvoort
10.00 uur

diaken G.J. v.d. Wal
kapelaan T. Warnaar

Zondag 27 maart

pastoor B. Putter

Zondag 3 april

pastor D. Duijves
kapelaan N. Beemster

van Palmzondag t/m Tweede Paasdag (10-18 april), Hemelvaart (26 mei)
Zondag 24 april

pastoor B. Putter

Zondag 1 mei

kapelaan T. Warnaar

Zondag 8 mei

pastoor B. Putter

Zondag 15 mei
Zondag 22 mei

T. Boddaert

pastor D. Duijves
kapelaan T. Warnaar

diaken G.J. v.d. Wal

Zondag 29 mei

pastor D. Duijves
pastoor B. Putter

Zondag 12 juni

pastoor B. Putter

Zondag 19 juni

diaken G.J. v.d. Wal
kapelaan N. Beemster

Zondag 26 juni

pastor D. Duijves

Zondag 3 juli

pastoor B. Putter

T. Boddaert
kapelaan N. Beemster

Zondag 10 juli

pastoor B. Putter

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 11.00 uur

Schalkwijk
10.00 uur

9.30 uur kinderwoorddienst
muv 4e zondag
Elke zondag 11.00 Hoogmis

Bavo
10.00 uur

Groenmarkt
10.30 uur

Elke zaterdag 19.00 uur
eucharistieviering

kapelaan N. Beemster
Familiezondag light

kapelaan T. Warnaar

pastoor B. Putter

L. Besselink

kanunnik A. Hendriks

kapelaan N. Beemster

pastoor B. Putter

broeder Savio

kapelaan T. Warnaar
Familiezondag

diaken G.J. v.d. Wal

mgr. J. Hendriks

W. Blüm

kanunnik A. Hendriks

pastoor B. Putter

kapelaan T. Warnaar

diaken R. Mascini

en Pinksteren (5-6 juni): zie binnenkant omslag
kapelaan T. Warnaar
Familiezondag

diaken G.J. v.d. Wal

mgr. J. Hendriks

L. Besselink

kanunnik A. Hendriks

kapelaan N. Beemster

pastoor B. Putter

diaken R. Mascini

kapelaan N. Beemster
Familiezondag light

diaken G.J. v.d. Wal

kapelaan T. Warnaar

broeder Savio

kanunnik A. Hendriks

kapelaan N. Beemster

pastoor B. Putter

A. McDonnell

kapelaan T. Warnaar
Familiezondag

pastoor B. Putter

mgr. J. Hendriks

L. Besselink

10.00 kanunnik A. Hendriks,
pastoor B. Putter
Maria van Haarlem

diaken G.J. v.d. Wal

kapelaan T. Warnaar

W. Blüm

kapelaan N. Beemster
Familiezondag light

kapelaan T. Warnaar

mgr. J. Hendriks

A. McDonnell

kanunnik A. Hendriks

diaken G.J. v.d. Wal

kapelaan T. Warnaar

diaken R. Mascini

kanunnik A. Hendriks
Familiezondag

diaken G.J. v.d. Wal

kapelaan T. Warnaar

broeder Savio

kanunnik A. Hendriks

diaken G.J. v.d. Wal

kapelaan T. Warnaar

diaken R. Mascini

kanunnik A. Hendriks

kapelaan N. Beemster

kapelaan T. Warnaar

F. Visser

Schalkwijk, Haarlem
Woord-communieviering
Moeder van de Verlosserkerk
9.30 uur 1e dinsdag

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 en 3e zaterdag
Engelse viering

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

Ontmoetingskerk, Frankrijklaan
9.30 uur 1e vrijdag
Stiltecentrum, kapel
open ma, di, do en vr
9.30-12.00 uur

- Parochieblad -

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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PERSONALIA

Aerdenhout

OVERLEDEN
Margaretha Maria Theresia *Margreet* Klaasen-Post
* 29-01-1929 - † 13-12-2021
Vrijdag 17 december 2021 vond in de Antoniuskerk de
uitvaartviering plaats van mevrouw Klaasen. Mevrouw
Klaasen woonde in Amsterdam en werd 92 jaar.
Moge zij rusten in vrede.

Toekomst
kerkgebouw
Het is alweer bijna twee jaar geleden dat de laatste
zondagsviering plaatsvond in de Antoniuskerk van
Aerdenhout, op 5 juli 2020. Het was het slot van een
proces dat begonnen was in 2017, met onder andere
de parochieavond in november van dat jaar en diverse
gesprekken in kleinere en grotere kring daarna. Inmiddels
vinden in de Antoniuskerk alleen op hoogtijdagen vieringen
plaats en zo nu en dan een doopje, een uitvaart of een
huwelijk. Vaker wordt de vraag gesteld wat nu de toekomst
is van het kerkgebouw. Daarover heeft het parochiebestuur
inmiddels eerste gesprekken gevoerd met de gemeente
en het is duidelijk dat het onderzoek om tot een goede
bestemming van de kerk te komen zeker enige tijd, mogelijk
zelfs enkele jaren, in beslag zal nemen. Voorlopig zal de
situatie dus ongewijzigd blijven, maar als er ontwikkelingen
zijn zullen we dat hier laten weten.

Sam’s Kledingactie
Op 13/14 mei vindt weer de halfjaarlijkse kledingactie
plaats.
U kunt goede, nog bruikbare, kleding (bij voorkeur in
dichtgebonden plastic zakken) inleveren op:
13 mei tussen 19.00-20.00 uur bij de St. Agathakerk
14 mei tussen 10.00-12.00 uur bij de St. Agathakerk
14 mei tussen 11.00-12.00 uur bij de Antoniuskerk in
Aerdenhout
Voor meer informatie, zie de
Zandvoort pagina’s.
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Voorzien van het Sacrament der Zieken overleed
woensdag 19 januari Louise Josephine Marie *Loes*
Blaauw-Vemer.
De uitvaartplechtigheid, geleid door kapelaan Nars
Beemster, vond in besloten kring plaats in de kapel van
Driehuis Westerveld.
Mevrouw Blaauw werd 90 jaar. Zij woonde aan de
Burgemeester Den Texlaan te Aerdenhout.
Moge zij rusten in vrede.

HUWELIJK
Zaterdag 28 mei a.s. vindt de inzegening van het
huwelijk plaats van
Thijs van den Berg en Renée Hoedemakers.
Thijs heeft zijn sporen in onze parochiegemeenschap.
Hij was destijds lid van het kinderkoor en vele jaren
actief als misdienaar. De roots van Renée liggen in
Heemstede.
Wij wensen het jonge paar alle geluk, Gods zegen en
een goede toekomst samen vanuit de Fagelstraat in
Amsterdam.
(28 Mei een memorabele dag, niet alleen voor Thijs
en Renée, maar ook voor de ouders van Thijs. Hun
huwelijksinzegening was destijds ook op 28 mei!)
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Zandvoort

Zomerexpositie,
opening 3 juli
Leven of dood
A G A T H A V A N C A T A N I A - SICILIË
Martelaren en hun religieuze drijfveren

Zomerexpositie 2022 Agathakerk
(3 juli-11 september)
Dit jaar komt Agatha zelf, patrones van de parochie,
in de schijnwerpers. Verwijzingen naar haar leven zijn
in de kerk te vinden o.a. in het beeld boven de apsis,
in de relikwiehouder, in een glas-in-loodraam, in het
parochievaandel.
In Nederland leeft de naam van Agatha voort in
Cuijck en Sint Aagten, Aagtdorp, in de parochies
Lisse en Beverwijk. Agatha hoort met Lucia, Agnes en
Cecilia tot de populaire heiligen in Italië. Ze stierf de
marteldood op Sicilië in de derde eeuw onder keizer
Decius. Kunstenaars raakten geïnspireerd door dit
thema.
Wat is de betekenis van heiligenlevens in de
literatuur, in de volksdevotie?
Martelaren zijn in alle godsdiensten in alle eeuwen.
Kortgeleden is de karmeliet pater Titus Brandsma,
rector van de Radboud Universiteit Nijmegen, door
paus Franciscus tot heilige martelaar verklaard. Ook
hij krijgt aandacht in de expositie.
Meer over de tentoonstelling in de volgende
aflevering en in de plaatselijke media.
En ‘nieuwsgierig Aagje’? Dat is weer een ander
verhaal....

- Parochieblad -
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Agathakoeken
Dit jaar hebben we Agatha herdacht in de
viering op 13 februari en kreeg iedereen na
afloop een Agathakoek mee.

Storm!
De afgelopen stormen
hebben helaas ook flink
huisgehouden op het dak
van de Agathakerk, zoals op
de foto’s te zien is.
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Vastenactie 2022
‘Je land is je leven’ -Vastenmaaltijd
Het thema van de Vastenactie: ‘Je land is je leven’, een zin die zoveel
bij mij oproept. Je land, Nederland, is je leven, zegt me niet zoveel, zo
chauvinistisch ben ik niet, ik vul ‘je land’ liever anders in: Het land waar
je woont en geworteld bent is je leven, de vruchtbare grond waarop en
ook waarvan je leeft.
Op TV zie ik beelden van de Maya-gemeenschap in Guatemala,
de mensen daar en de grond waarop en waarvan ze leven, hun
afhankelijkheid van het water uit de rivier en de droogte, waardoor
hun verdorde land geen voedsel opbrengt. De bouw van een
waterkrachtcentrale belemmert hen de toegang tot het rivierwater en
nu al laten gezinnen hun land, hun huis en alles wat ze bezitten achter
om, gedreven door de honger van hun kinderen, als vluchtelingen
naar Amerika te gaan. Onwillekeurig denk ik nu aan het moestuintje
achter ons huis, aan de stukjes grond en de landjes van vrienden, de
ijver waarmee de grond bewerkt wordt en de trots bij de opbrengst
in oogsttijd. Je mag er toch niet aan denken dat alleen door gebrek
aan water alles verdroogt! Hulp aan het Mayavolk in Guatemala is de
intentie van de Vastenactie.
Vastenactie. Vastenmaaltijd.
Durven we het aan nu langzaamaan onze samenleving de Corona met
al de beperkingen te boven lijkt te komen? Aswoensdag is voorbij. We
haalden het askruisje zonder de sobere maaltijd vooraf, nu richten
we ons op Halfvasten: 23 maart. Hierbij dus de uitnodiging voor een
vastenmaaltijd op 23 maart, waarbij ik samen met jullie de Vastenactie
in beeld wil brengen. Daarvoor wil ik aan iedereen die naar deze
maaltijd komt vragen een zakje aarde mee te brengen, voedzame,
zwarte aarde die een bijzondere betekenis voor je heeft, uit je eigen
tuin of je landje, uit de border of elders. Al de zakjes dierbare grond
van de aarde ons door God toevertrouwd, doen we die avond bij
elkaar in een grote pot om zo op weg naar Pasen te wachten op nieuw
leven. Op de verdere zondagsvieringen in de vastentijd kan ieder die
dat wil met eigen betekenisvolle aarde de pot verder vullen. Een ritueel
als symbool van onze verbondenheid met de mensen in Guatemala
die niet kunnen leven van hun land! Aarde van ons allemaal om samen
met onze financiële hulp mensen te helpen aan nieuwe vruchtbare
grond om te overleven.

VASTENACTIE EN FAIR TRADE
Op de Caritaspagina’s voorin dit blad
leest u meer over de Vastenactie 2022.
De collecte op Palmzondag is bestemd
voor de Vastenactie. Daarnaast
treft u achterin de kerk de bekende
bus aan die nu ook als collectebus
gebruikt wordt, maar waar u, buiten de
Palmzondagcollecte, in een vastenzakje
een bijdrage kunt doen voor het
Vastenproject. Maakt u liever een gift
over, dan kan dat op reknr. NL21 INGB
0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie.
In de vastentijd kunt u ook
weer fairtrade artikelen
aanschaffen na de viering.

Tilly Boddaert
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SAM’S
KLEDINGACTIE

Palmtakje

Op 13/14 mei vindt weer de halfjaarlijkse kledingactie plaats.
U kunt goede, nog bruikbare kleding (bij voorkeur in dichtgebonden
plastic zakken) inleveren op:
13 mei tussen 19.00-20.00 uur bij de St. Agathakerk
14 mei tussen 10.00-12.00 uur bij de St. Agathakerk
14 mei tussen 11.00-12.00 uur bij de Antoniuskerk in Aerdenhout
Miljoenen mensen over de hele wereld moeten in rampgebieden
overleven of hun leven weer opbouwen. Sam's Kledingactie
zet zich in voor deze mensen. Honderden vrijwilligers door het
hele land zamelen herdraagbare kleding en schoeisel in. Een
deel wordt verkocht en met de opbrengst wordt hulp verleend
in rampgebieden. Er wordt hierbij nauw samengewerkt met o.a.
Cordaid.
‘Een kind dat zijn school afmaakt, heeft meer kans op werk en
dus op een inkomen. Dit geldt zeker ook voor meisjes. Bovendien
gaan hún kinderen ook naar school en gaat daarmee de volgende
generatie ook een betere toekomst tegemoet.’
Daarom werkt Cordaid in Oeganda, onder andere in het district
Kamuli in de regio Busaga, aan beter onderwijs. Sinds maart 2020
zijn de scholen in Oeganda, net als in veel andere landen, gesloten
vanwege de wereldwijde pandemie. De gevolgen zijn groot. Het
ministerie van Onderwijs en Sport in Oeganda is begonnen met de
gefaseerde heropening van scholen, maar een aanzienlijk aantal
leerlingen zal waarschijnlijk niet terugkeren naar school vanwege
diverse factoren. Zo zijn veel ouders gewend hun kinderen in te
zetten in het huishouden en op het land. Ouders wil men er van
overtuigen dat onderwijs noodzakelijk is voor een betere toekomst
voor hun kinderen. Soms is de armoede zo groot, vooral nu veel
ouders geen werk of minder inkomsten hebben sinds COVID-19, dat
ze de extra hulp van hun kind echt missen: ze missen inkomsten
omdat de kinderen geen geld meer verdienen als ze naar school
zouden gaan. In dat geval helpt Cordaid deze ouders door ze een
steuntje in de rug te geven met een schoolpakket, waarin o.a. een
uniform zit. Schoolbesturen volgen een training over mogelijke
alternatieven om leerlingen aan te moedigen terug naar school te
gaan, zoals ouders thuis bezoeken om het belang van onderwijs te
bespreken en terug naar school-campagnes, ouderbijeenkomsten,
media-aankondigingen, bewustwordingsevenementen en opvolging
van leerkracht en leerling. Hoe meer kinderen naar school gaan,
hoe meer kans ze hebben op betaald werk en hoe beter hun
toekomstperspectief wordt. En dit geven zij weer door aan hun
kinderen.
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Op Palmzondag, Goede Vrijdag en Eerste
Paasdag bestaat in de middag gelegenheid
een palmtakje op te halen, als u niet in een
van de vieringen aanwezig kunt zijn. De kerk is
dan geopend voor gebed, het aansteken van
een kaars, voor stilte, voor een praatje van
14.00-15.30 uur. Welkom!
Goede Vrijdag, 15 april
Tijdens deze viering is gelegenheid tot het
brengen van een bloemenhulde.
Hemelvaartsdag, 26 mei
Jawel, na twee jaar trekken we er weer
gezamenlijk op uit !
We verzamelen om 06.30 uur bij de
Waterleidingduinen, ingang Zandvoortselaan,
en maken, onder leiding van de boswachter,
een mooie wandeling door dit prachtige
gebied met als thema ‘Nieuw leven’. We
sluiten af met een heerlijk ontbijt, gemaakt
door leden van de Evenementencommissie.
Aansluitend vindt om 10.00 uur de viering
plaats. De uiterste aanmelddatum is zondag
22 mei. Inschrijfformulieren liggen vanaf eind
april in de kerk. De kosten zijn € 4,-, exclusief
toegangskaartje.
Van de Evenementencommissie
WELKOM TERUG ! U kunt dit seizoen nog vier
klaverjasavonden bijwonen: vrijdag 18 maart,
22 april, 20 mei en 17 juni.
Inloop vanaf 19.45 uur; start 20.00 uur.
Het nieuwe seizoen start in oktober.
Taizévieringen
in de Protestantse kerk op:
1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, aanvang 19.30 uur

De kerk is open op:
Palmzondag 14.00-15.30 uur
Goede Vrijdag 14.00-15.30 uur
Eerste Paasdag 14.00-15.30 uur
Elke woensdag van 14.00-15.30 uur

PERSONALIA
NABESTAANDEN GEZOCHT
De beheerder van de begraafplaats is op
zoek naar nabestaanden van graf. C.08:
mw. H.M. Berkhout, begraven 10-08-2000.
Via het ons bekende adres ontvangen we
geen reactie meer.
Heeft u informatie, neem svp contact op
met Herma Bluijs via 023-5736321.

† IN MEMORIAM
Antonius Timmermans, Ton, beeldend kunstenaar
Hij werd in maart 1945 in Tegelen geboren, in een Limburg dat toen wel
al bevrijd was maar nog te maken had met alle naoorlogse tekorten.
Zijn Rooms Katholieke vorming kreeg hij op kostschool bij de paters
Jezuïeten, waar hij jarenlang door de paters opgevoed werd en waar
liefde en vriendschap streng gecontroleerd werden. Zijn leven is
zeker niet over rolletjes gelopen. Tegenslag doet groeien zegt men en
gaandeweg heeft hij min of meer, door het leven gedwongen, leren
accepteren en loslaten. Toen zijn leven veranderde verhuisde hij naar
Zandvoort, waar zijn vader een appartement gekocht had. Hij was
geen meester in het tonen van zijn gevoelens, maar hij redde het altijd
wel. Hij was een doorzetter en als freelance journalist heel sociaal en
geïnteresseerd in het leven. Als secretaris bij de WMO-raad kwam hij
acht jaar op voor maatschappelijke ondersteuning van de mensen die
het nodig hadden.
Toen hij op latere leeftijd de Kunstacademie in Haarlem ging
volgen werd zijn langgekoesterde droom daarmee waar en kwam
de kunstenaar in hem tot leven. Hij maakte heel vooruitstrevende
kleurige schilderijen en werd medeoprichter van de BKZ: Beeldende
Kunstenaars Zandvoort. Het leven was goed en hij was gelukkig.
Het leek alles zo veelbelovend, tot hij ziek werd en meer en meer
afhankelijk. Opnieuw moest hij heel zijn leven omschakelen en hulp
aanvaarden. Uit nood verhuisde hij naar het Willem Dreeshuis in
Amsterdam, dicht bij zijn zoon, waar hij de laatste drie jaren van zijn
leven woonde. In het zicht van de dood paste hij toe wat het leven
hem in de praktijk geleerd had: accepteren en loslaten. Ook daarin
was hij een kunstenaar geworden. Hij stierf op 25 november in de
moeilijke coronatijd, waar afscheid nemen op anderhalve meter moest.
Indrukwekkend, mooi en vol liefde waren de woorden van zijn beide
zonen, Rogier en Floris, in de afscheidsdienst begeleid door muziek
van The Beatles ‘Here comes the sun’ en het lied ‘Heilige Anthonios’
van Rowwen Hèze. Een laatste eerbetoon aan hun vader en zijn
patroonheilige. De crematie had in stilte plaats.

- Parochieblad -
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St. Joseph
Haarlem

Ken je kerk
Opsporing verzocht!
Alweer even terug plaatsten we wat foto's
van de ruimte boven het plafond van het
zaaltje, herinneringen aan de vroegere
Sacramentskapel.
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Ook de Mariakapel is in de loop der tijd flink veranderd. Het plafond
heeft waarschijnlijk wel de oorspronkelijke vorm en de pilaren ook.
Ook boven het plafond van de Mariakapel is ruimte over.
Maar…hoe kom je daar? Nergens een trap, nergens een luik. Ook niet
verstopt in een kast, de Klopperspoort of in de bijsacristie. In het dak
zit wel een luik, maar toegang tot een vliering via de dakgoot?
Wie heeft enig idee of een sterk vermoeden?

- Parochieblad -

Foto voorgevel
Vorig jaar stond in het Parochieblad een ruim een eeuw oude foto van
de voorgevel van de Joseph.
De foto leidde tot meerdere reacties waarbij goede kijkers ook
opmerkten dat het luik van het torentje veranderd is en ook de
balustrade kennelijk is vervangen.
De foto was dus van de westzijde van de kerk, maar een gebouw heeft
vele kanten, ook een oostelijke.
Die staat op de foto die we kregen en waar een verhaal aan vast zit.
Als de kerk open is en het weer een beetje redelijk, benaderen we
natuurlijk als kerkwacht ook actief mensen die langs lopen. Dat
gebeurde ook in december toen twee mensen rond het hek van de
Klopperspoort wat speurend om zich heen keken. Ze waren naar iets
op zoek. Het bleek te gaan om een echtpaar uit Soest. Ze verbleven
tijdelijk in een appartement van vrienden. Driehoog in de hoek
Zakstraat/ Bakenessergracht. Vanuit hun tijdelijke woning hadden ze
zicht op de Joseph. Maar ook op een groot pand met grijze flappen
op de gevel en een flink uit zijn kluiten gewassen boom. Ze maakten
onderstaande foto en gingen op zoek. Met succes. Natuurlijk kregen ze
de kerk van binnen te zien en daarna togen we via de Klopperspoort
en het Josephhuis naar de tuin. Met vol zicht op de grijze flappen en
onze boom die zo de aandacht had getrokken.
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De foto geeft een aardige kijk op de kerk en
de omgeving. Boven in de oostgevel, dus
boven het gewelf van het Priesterkoor, zit een
raam. Wie zich geroepen voelt dat een keer
te lappen... Daarnaast de schoorsteen van de
CV die buiten aan de kerk is gebouwd.
Ons koepeltje lijkt broederlijk naast de toren
van de Janskerk te staan. Er zijn natuurlijk
meer details die je anders nauwelijks
in de gaten hebt. De behuizing van de
electriciteit, het laad-luik op de zolder van
het Josephhuis. En dat tussen allemaal, vaak
oude, gevels van de Bakenessergracht en wat
daar achter ligt, waarbij een doorkijkje naar
de Janskliniek.
De familie Brederije vond het leuk hun
speurtocht succesvol te hebben afgerond
en daarom dat we deze niet alledaagse foto
kregen.
Dolf Böing
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Schola Cantorum
De Gregoriaanse Schola Cantorum zoekt
dringend enthousiaste nieuwe zangers. De
Schola Cantorum is een klein mannenkoor
dat iedere zondag de hoogmis in de Sint
Joseph ondersteunt. De Schola leidt de
Latijnse volkszang en vertolkt de per zondag
wisselende Gregoriaanse gezangen.

Onze koren
Op de avond dat wij deze pagina’s samenstellen, kondigde minister
Kuipers vergaande versoepelingen van de coronaregels aan. Die heeft
ook gevolgen voor de mogelijkheden van onze twee koren om de
vieringen op te luisteren. Tot voor kort mocht dat alleen via een cantor
of een kleine bezetting. Nu is een normale bezetting weer mogelijk.
Daarom vragen wij aandacht voor deze koren.

Gezinskoor
Het gezinskoor kan meer stemmen gebruiken. Op ons repertoire staan
liederen van Taizé, Iona, Bernadette Farrell, maar ook liederen van
de Emmanuel gemeenschap. We zingen de tweede en vierde zondag
van de maand onder leiding van Erik Jan Eradus. De vrijdag ervoor
repeteren we van 20.00 tot 22.00 uur in het kerkzaaltje. Meer info bij
Corine van der Grinten, telnr. 023-5343773 of stuur een e-mail naar
secretariaat@josephkerk-haarlem.nl .

GELOOF IN GELUK
In de laatste Samen Kerk werden op pagina 36 en 37 de
namen vermeld van de winnaars van de wedstrijd rondom de
tentoonstelling ‘Geloof in Geluk’ in de Sint Bavo.
Ons Josephhuis was één van de winnaars. Het lied dat zij schreven
en zongen kunt u lezen en beluisteren via de website van het
bisdom: www.bisdomhaarlem-amsterdam, klik op 3 button links
'Geloof in Geluk' en kijk bij uitslag wedstrijd
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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.
Als dit je aanspreekt neem dan snel contact
op met de dirigent, Bas Halsema,
via telnr. 06-46404333 of
mail naar bashalsema@gmail.com

PERSONALIA
OVERLEDEN
Josephus Joannes Canisius Maria Huijzer
*geboren op 25 juli 1931
†overleden op 21 november 2021
uitvaart en begrafenis op 29 november vanuit
Overveen
Jos Huijzer is in het verleden tot aan zijn 75e
verjaardag wekelijks lector geweest in de Sint
Josephkerk. Op grond daarvan ontstond een
hartelijke vriendschap met toenmalig pastoor
A.H. Beemer. Hij was een man met een sterke
familieband en een groot geloof. Zijn ziekte
heeft hij moedig en gelaten onder ogen gezien:
‘Het is zoals het is’, zei hij, toen hij van de artsen
hoorde hoe het ervoor stond. Omdat ik hem de
H. Ziekenzalving heb mogen geven, heb ik voor
hem ook de H. Mis van Requiem opgedragen.
Moge hij nu voor eeuwig bij God zijn, tot troost
voor zijn vrouw en familie.

Biddende moeders
Wanneer: elke vrijdag (m.u.v. schoolvakanties)
Tijd: 8.40 tot 10.15 uur
Waar: Start met rozenhoedje en aansluitend op de
eucharistieviering in de St. Josephkerk, Haarlem.
Daarna komt het groepje van Biddende moeders
samen in Het Josephhuis voor dankzegging en
gebed voor hun eigen kinderen, dierbaren en
overige intenties. We sluiten af met koffie/thee en
wat lekkers.
Als u vragen of interesse heeft om mee te doen
kunt u mailen naar:
ajmvanderknaap@hotmail.com

Jeannette Cornelia Arnolda
Hoenderdos-Steekelenburg
*geboren op 21 augustus 1936
†overleden op 26 januari 2022
uitvaart op 3 februari en begrafenis op St. Jozef,
Haarlem
Zij heeft een groot deel van haar leven deel
uitgemaakt van de voormalige parochie van de
H. Pastoor van Ars en zich daar verdienstelijk
betoond bij het schoonmaakwerk. Ook was zij een
tijd lang verbonden met de Neocatechumenale
weg en tot aan haar dood lid van de
Charismatische gebedsgroep. Veel steun heeft ze
ondervonden van de gebroeders Schutte, zeker
bij haar gaandeweg zwakker worden en haar
opname in het Reinaldahuis. Haar geloof was
voor haar een echte kracht geworden en ondanks
heel moeilijke momenten heeft zij het bewaard,
in een ontwapenend vertrouwen. Zeker op het
laatst verlangde ze sterk naar de dood en naar
het eeuwige Leven bij God. Moge Hij haar nu
verwelkomd hebben in het Vaderhuis.
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Diaconie

Nieuws uit parochie

Schalkwijk
Haarlem

Toekomst kerkgebouw
Al sinds begin 2018 weten we dat we ons thuis, ons kerkgebouw,
moeten gaan verlaten omdat dat voor ons te groot en te kostbaar
geworden is, gezien de financiële situatie van de parochie. Oktober
vorig jaar hebben we een bezoek gebracht aan de kerk van het
Apostolisch Genootschap aan de Laan van Berlijn, waar we welkom
zullen zijn. Het proces rond de besluitvorming over ons kerkgebouw
blijkt telkens weer meer tijd te kosten, met name vanwege het overleg
met de gemeente. Dit betekent dat we voor nu verwachten dat we
tot zeker na de zomer nog gewoon in ons kerkgebouw zullen kunnen
vieren. Enerzijds dus een vertraging en onzekerheid, anderzijds
betekent het dat we nog gewoon in onze mooie kerk kunnen vieren!
het parochiebestuur

Terugblik
Kerstactie 2021
Ook in het tweede jaar waarin het coronavirus nog royaal aanwezig is,
heeft de parochiegemeenschap in Schalkwijk de traditionele Kerstactie
georganiseerd.
Mede door het beperkte kerkbezoek is de aankondiging over deze
actie bij minder parochianen aangekomen. Dit was te merken aan de
hoeveelheid producten die de diaconie mocht ontvangen.
Daar staat tegenover dat ruimhartig geld is overgemaakt. Onze
sponsors worden dan ook hartelijk bedankt: zodoende waren we in
staat producten bij te kopen.
Met uw bijdragen konden we 22 pakketten samenstellen en deze
bij evenzovele adressen bezorgen. In hoofdzaak zijn dit gezinnen
die financieel een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.
Hiermee bereikten we tevens 33 kinderen! In alle gevallen waren de
ontvangers blij met de aandacht en het pakket. Daarnaast zijn attenties
overhandigd aan 77 zelfstandig wonende 'oudere' parochianen. Ook
hiervoor mochten we meerdere bedankjes in ontvangst nemen.
De totale kosten van de Kerstactie bedroegen €. 3.512,79.
Wij willen iedereen die op een of andere manier heeft bijgedragen aan
het realiseren van deze geslaagde Kerstactie hartelijk bedanken!
Gerard Kortekaas
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Zomeractie: heeft u nog Artiszegels?
Ook deze zomer wil de diaconie mensen met
een bescheiden inkomen trakteren op een
dagje uit. Met behulp van de Artisactie van de
Dekamarkt is het mogelijk toegangskaarten
te sparen voor de dierentuin. Aangezien de
actie loopt tot en met zaterdag 5 maart is het
niet waarschijnlijk dat u nog nieuwe zegels
kunt sparen. Mogelijk vindt u echter in uw
portemonnee, de keukenla of een jaszak nog
een zegeltje. Aangezien één zegeltje al een
kaart kan volmaken, zouden we daar heel blij
mee zijn. De zegels kunt u inleveren bij het
Parochiecentrum of bij diaken Gert Jan van
der Wal. U doet er veel mensen, en vooral de
kinderen, een groot plezier mee!
Inkomstenverlies door corona, het duurder
worden van de boodschappen en hoger
worden van de energiekosten: sommige
huishoudens hebben het moeilijk. Mocht
u van iemand in uw omgeving in die
omstandigheden weten, dan is deelname
aan de Zomeractie mogelijk. Geeft u ons
de gezinssamenstelling, het adres en
telefoonnummer door. U kunt ons bereiken
via diaken Gert Jan van der Wal (telnr. en
e-mailadres zie colofon achter in dit blad)
of via het e-mailadres van de diaconie:
diaconieschalkwijk@gmail.com .
Wilt u bijdragen aan de zomeractie? Uw gift
is welkom op reknr. NL22 ABNA 0412522152
t.n.v. Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk.
Vast onze hartelijke dank,
Jacqueline Splinter

DANK JE WEL
Namens de parochianen in Alèdjo mag ik
nogmaals mijn grote dank uitspreken. De
leden van de protestante Wijkgemeente in
Schalkwijk hebben ook een donatie gedaan
voor het dak van de kerk van de parochie in
Alèdjo in Togo. Het totaalbedrag is hiermee
gekomen op € 7.385,-.
Namens de mensen in Alèdjo zeg ik u
nogmaals hartelijk dank.
Paul Tchiassao Alessani

PERSONALIA
IN MEMORIAM
*23 juli 1924 Geertruida Gerarda Nouwen-van
Haaster † 13 november 2021
Op vrijdag 19 november is in een gebedsdienst
in de kapel van begraafplaats Sint Barbara
afscheid genomen van mw. Truus Nouwen. Zij
is op zaterdag 13 november op 97-jarige leeftijd
overleden in het bijzijn van haar nichten in
Schoterhof.
Truus Nouwen was een vrouw, die al vanaf
1982 weduwe was en maar 25 jaar getrouwd
is geweest met haar man Jan. Ze hadden geen
kinderen, maar de familie stond hoog in het
vaandel. Als echtpaar hielden zij de verjaardagen
en andere hoogtijdagen bij en kwamen
daarnaast veel op bezoek bij hun familie en
waren dol op hun nichten en neven.
De betrokkenheid van de familie bleek bij de
afscheidsviering. De vier nichten deden hun
tante ingeleide en uitgeleide en er werden
herinneringen opgehaald.
Moge de liefde die Jezus uitspreekt naar zijn
leerlingen in het evangelie volgens Johannes, die
tante Truus en oom Jan hadden voor de familie,
als voorbeeld blijven voortleven in hen, die hier
achterblijven.
Dat zij herenigd mogen zijn bij de Heer.
em. diaken Gert Jan van der Wal

Vastenactie - soepmaaltijd
Nu we geen coronabeperkingen
meer hebben gaan we in de
vastentijd weer onze bekende soepmaaltijd
houden. Op donderdag 25 maart kunnen we
genieten van de overheerlijke soepen die
door onze parochianen worden gekookt.
De kosten die u uitspaart door in de kerk te
komen eten verzamelen we graag in onze
collecte voor de Vastenactie. Dit jaar houden
we één soepmaaltijd, dus wees er snel bij.
We willen graag dat u zich aanmeldt voor
deze maaltijd, zodat we niet met een
overschot aan soep komen te zitten, maar we
ook zeker niet te kort komen.
U kunt zich aanmelden tot en met zondag
20 maart bij het Parochiecentrum,
telnr. 023-5330528.

*09 juli 1937 Petrus Cornelis van Leeuwen † 4 december 2021
Op maandag 13 december was de afscheidsviering van dhr. Piet van
Leeuwen in de Moeder van de Verlosserkerk. Piet is op 84-jarige
leeftijd overleden in het Hospice in Haarlem. We hebben hem in
de viering herdacht. Hij die veel voor zijn familie heeft betekend en
natuurlijk voor zijn vrouw Riet, die wij in 2019 uitgeleide hebben
gedaan, ook uit deze kerk. Wij geloven dat hij weer herenigd zal
worden met haar.
Wij hebben het gedicht ‘Voetstappen in het zand’ voorgedragen.
Piet van Leeuwen heeft een moeilijk laatste jaar gehad. Hij
ondervond een sterke lichamelijke achteruitgang waarbij hij steeds
minder kon, afhankelijk werd en de regie over zijn leven moest
loslaten. Hij voelde dat stapje voor stapje aan en gaf het ook aan.
Voetstappen in het zand, waar hij samen met de Heer mocht
optrekken, zijn leven lang. Gelukkig met zijn vrouw Riet, dankbare
kinderen voor de opvoeding door hun ouders, voor het doorgeven
van normen en waarden. Initiatief tonen, door uitstapjes te regelen
voor zijn vrouw en kinderen en familie, vaak als verrassing.
Een bescheiden man, die weinig voor zichzelf nodig had, maar gul
naar anderen was.
Samen optrekken met de Heer in het zingen in het koor en als
vrijwilliger heeft hij zich ingezet voor de vieringen in Bornholm en
Meerwijk.
Maar als ik het spoor goed bekeek, zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen
staan. Ik zei toen: ‘Heer waarom dan toch? Juist toen ik U nodig
had, juist toen ik zelf geen uitkomst zag, op het zwaarste deel van
mijn pad...’ De Heer keek toen vol liefde mij aan en antwoordde
op mijn vragen: ‘Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, heb ik jou
gedragen.’
Piet van Leeuwen heeft zijn leven lang gebeden en hij heeft de
rozenkrans als een vertrouwd richtsnoer in zijn leven ervaren en de
rozenkrans gaat met hem mee in zijn gevouwen handen. Zoals het
gebedenboekje in zijn jaszak meegaat. Hij heeft er zeker steun en
kracht door ontvangen om zijn lijden ook dragelijk te maken. Geen
man van klagen of van vragen. In het evangelie volgens Johannes
hebben we gelezen: ‘Zoals de Vader Mij heeft liefgehad zo heb ook
Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt
zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn
Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. Ik noem u geen dienaars
meer maar vrienden.’ Piet heeft veel liefde gegeven aan zijn gezin
en familie. Mag de familie die liefde doorgeven aan elkaar en
troost, steun en kracht vinden in het geloof dat hij en Riet hebben
voorgeleefd.
em. diaken Gert Jan van der Wal
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Nieuws uit parochie
HH. Antonius&Bavo

Bavo Haarlem

Kent u uw kerk?
We denken al heel snel (als parochiaan) dat we de kerk, waar we wekelijks – of regelmatig – komen,
ook kennen. We zitten vaak op dezelfde plek, we kennen de gezichten om ons heen, we maken een
praatje en steken een kaars op, we bidden en vieren de liturgie.

Maar kent u de plek ook waar u bent? Kent u
uw kerk werkelijk? We denken al snel dat we
die plek inderdaad kennen: natuurlijk ken ik
de kerk, ‘ik kom er regelmatig’. We hebben het
allemaal gezien en gehoord… de restauratie….
al dat werk, mooie ramen… de doopkapel…
het is mooi geworden.
Als u dan zo op de zondag in de kathedraal
bent voor de H. Mis of als u op ieder
ander moment door het jaar in de kerk
bent en u ziet de overweldigende ruimte
en schoonheid om u heen: het beeld
van Sint-Bavo, de koepel, de glas-inloodramen, het priesterkoor, de preekstoel,
de schildering boven het H. Hartaltaar
en noem het allemaal maar op. Als u dat
alles in ogenschouw neemt, weet u dan
ook waar u naar kijkt? Weet u dan ook wat
u ziet? Kent u het verhaal, de symboliek
achter die kunstwerken? En weet u dat de
verborgen betekenis deze kunstwerken
ook met elkaar verbindt? Want dat zijn het:
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kunstwerken. Gemaakt door kunstenaars van
naam uit verleden en heden en gemaakt en
geïnspireerd door hun geloofsovertuiging en
die een diepere betekenis in zich dragen dan
het beeld of het plaatje waar u naar kijkt.
Zou u wat meer willen weten over deze
religieuze kunst?
Afwisselend op zaterdag en zondag wordt
om 12.00 uur in de kathedraal een zgn.
‘betekenisvolle’ rondleiding gegeven. En
dat ‘betekenisvolle’ wil hier zeggen dat de
symboliek die verborgen ligt wordt uitgelegd.
Veel bezoekers uit Haarlem en (ver)
daarbuiten zijn u al voorgegaan. Zou u ook
meer willen weten over de voor u zo bekende
objecten? Hoe mooi zou het zijn dat u dan – als
u weer in de kerk bent – de kunst met andere
ogen bekijkt omdat u nu weet wat u ziet.
Is uw interesse gewekt?
Wilt u uw kathedraal leren kennen?
Ga dan naar www.koepelkathedraal.nl, klik
rechtsboven op ‘wat is er te zien’ en klik op
rondleiding. Klik op ‘tickets’ en vervolgens
kiest u de datum van uw keuze, het aantal
personen, etc. Deze oproep is natuurlijk niet
expliciet voor parochianen van de kathedraal
bedoeld. Zéker niet.
Eenieder uit de parochies die de kathedraal
op een andere manier wil bezoeken en leren
kennen is van harte welkom en uitgenodigd
om voor de rondleiding te reserveren.
Hoe meer mensen de kathedraal leren
kennen, hoe beter het is!

Schoonmakers gezocht!
Nu we na corona gelukkig weer gewoon
mogen samenkomen met groepen en vele
mensen mogen ontvangen in de kathedraal
en de plebanie, moet ook weer goed worden
schoongemaakt. Wanneer het u leuk lijkt
om eens in de week met een paar mensen
schoon schip te maken in de kathedraal of de
sacristie en de zalen van de plebanie, meldt u
dan aan bij Maria Elena,
via info@rkhaarlem.nl, of spreek haar of
kapelaan Teun even aan!

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 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.

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. 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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PERSONALIA
GEDOOPT
Julian Nicolas Ezra Ligtenbarg
23 januari 2022
Abel Joshua Schouten
30 januari 2022
Boet Sebastiaan Jaap Lastdrager
6 februari 2022
OVERLEDEN
M.M. Rurup-Staal
* 18.08.1938
† 18.11.2021
Ben Berndsen
* 23.11.1936
† 30.11.2021
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Wakker worden
in Gods huis
De kerk van mijn kinderjaren. De ‘Nieuwe Sint Bavo Kathedraal’ in
Haarlem was een bron van geloofsbelevenis voor mij. Ik vond deze kerk
een indrukwekkend gebouw, zowel van buiten als van binnen. Ik was daar
in mijn jonge jaren ‘kind aan huis’. Het was ‘mijn tweede thuis’. In die kerk
beleefde ik momenten die voor mij vaste herinneringen gebleven zijn.
Veel later begreep ik dat een kerkgebouw een belangrijke inspirerende
rol kan spelen in het ontluiken van een roeping.
Ik herinner me dat, als je gezeten in de kerkbank naast vader in de
hoogmis, je ogen half dicht kneep je gouden randjes rondom de
afbeeldingen van de glas-in-lood ramen boven het ‘bisschoppelijk’
altaar zag. Je kon dan heerlijk dromen van een hemelse werkelijkheid,
terwijl je hoorde hoe het koor van Dr. Kat heilige gezangen uitvoerde
en organist Schouten begeleidende klanken op het orgel ten gehore
bracht. De preekstoel was helemaal geen stoel, maar een verhoging
onder een bronzen reuzenblad, waar de priester via een rondgang om
de pilaar toegang kreeg en eeuwig geldende waarheden predikte, die
ik niet allemaal begreep, maar me toch een heilig ontzag bijbrachten.
Het waren plebaan Filbry, kapelaan Determeijer en een aantal andere
priesters die aan de parochie verbonden waren die me vervulden
met een kinderlijk ontzag voor wat heilig was. Ik wilde worden net
als zij. In de vieringen met hen onderging ik iets van het mysterie,
waarin ik betrokken wilde worden en een rol wilde spelen. Dat leek me
heel spannend en afwisselend. Met verwondering en bewondering
keek ik naar de celebrant aan het altaar en de misdienaars die in
een zwart gewaad met een wit hempje dicht bij het altaar mochten
staan. Ze mochten in het latijn antwoorden geven aan de priester
en benodigdheden voor de mis aandragen en een bel en gong laten
klinken. Daar ging een grote bekoring voor mij van uit. Ik keek altijd met
nauw verhulde jaloersheid naar deze misdienaars.
Ooit vroeg moeder me of ik ook misdienaar wilde worden. Ik
gaf in eerste instantie een ontwijkend antwoord met een zekere
terughoudendheid. Ik vond het te hoog gegrepen voor mij. Een te
hoge eer. Misschien was het een soort huiver voor het onuitsprekelijke
om ook in zo’n buitenwereldse kleding rond te lopen en dicht bij het
heilige te zijn. Een gevoel van eerbied dat afstand schiep en tegelijk me
ontroerde ‘omdat het zo mooi was’.
Niet lang daarna mocht ik mijn intrede doen als misdienaar. Om te
beginnen moest ik de latijnse antwoorden van buiten leren, vanuit
een boekje met een fonetische transcripsie van de latijnse woorden
om die onberispelijk te kunnen uitspreken en op het juiste moment.
En ik werd onderwezen vertrouwd te raken met de verschillende
bezigheden van het misdienen en om die met eerbied en in waardige
houding ten uitvoer te brengen. Korte tijd later was ik steeds vroeg in
de morgen al in de kerk te vinden. Als misdienaar vergezelde ik dan
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de priester die de eerste mis deed in de
sacramentskapel. Verschillende jaren was ik
een ijverige misdienaar ‘bij tij en ontij’. Zonder
tegenspreken was ik bereid ook een volgende
mis te dienen als koster Comans geen andere
misdienaar kon vinden. Het is zelfs gebeurd
dat ik om negen uur nog bezig was met een
vijfde mis. Toen kwam vader, die concierge
was in de nabije Sint Bavo school, toelopen
om de koster duidelijk te maken dat hij
misbruik maakte van mijn trouwe toewijding.
‘Op die manier, zo zei hij, maak je een kind
afkerig van elke godsdienstige praktijk.’ Dat
is overigens nooit het geval geweest... Ik
bleef misdienaar tot ik verhuisde... naar het
seminarie om pater missionaris te worden.
En dat ben ik geworden!

... In 1960 werd ik naar Chili uitgezonden,
waar ik mag werken tot op de huidige dag.
Een leven dat spannend gebleven is en
afwisselend, wat ik altijd als kind al wilde.
Deze overpeinzing over mijn geliefde Bavoparochie wilde ik vertellen aan allen die
zich, zoals ik, in geest en hart verbonden
voelen met dit godshuis en zijn gelovige
gemeenschap.
Gaspar Handgraaf msf in Chili

Nieuws uit parochie
HH. Antonius&Bavo

Terugblik

Groenmarkt Haarlem
Toekomst kerkgebouw
Vaak wordt de vraag gesteld hoe het nu verder gaat met de
Groenmarktkerk. Het is inmiddels wel duidelijk dat het proces, dat
begin 2018 met een besluit van het toenmalige parochiebestuur
begonnen is, veel tijd vraagt. Op dit moment worden gesprekken
gevoerd met een partij die geïnteresseerd is in het kerkgebouw.
Helaas kunnen we daarover verder nog niets melden, omdat - zoals
u zich kunt voorstellen - rondom zo’n bijzonder gebouw als de
Groenmarktkerk vele aspecten moeten worden beoordeeld, ook
door de geïnteresseerde partij.
Het betekent in elk geval dat
verwacht mag worden dat we
tot na de zomer nog gewoon in
onze kerk zullen kunnen vieren.
Uiteraard zal de gemeenschap
van kerkgangers direct door
ons worden geïnformeerd
wanneer er concrete
ontwikkelingen zijn.
het parochiebestuur

Nieuwjaarstoespraakje van Jacqueline
Bussing namens de overlegcommissie.
Omdat veel mensen er niet bij konden zijn
in persoon willen we de boodschap hier
nogmaals brengen:
‘Het heeft even geduurd, dankzij de zoveelste
lockdown, maar vandaag kunnen we dan
toch met ons allen proosten op 2022. 2021
was een verwarrend jaar, we wisten vaak
niet waar we aan toe waren. Met hoeveel
mensen mogen we op zondag vieren? Mogen
we koffie drinken na de vieringen? Dankzij
de medewerking van u allen hebben we
het in goede banen kunnen leiden en is het
allemaal veilig gebleven.
Het Stiltecentrum is steeds open gebleven,
dat is geweldig. Hulde aan allen die dat
mogelijk hebben gemaakt. Zo bleef onze kerk
in beeld in de stad.
In de afgelopen kersttijd konden helaas
veel van de evenementen en concerten die
op stapel stonden niet doorgaan. Maar de
kerk bleef ook in de kerstdagen open en de
tentoonstelling van de kerststalletjes heeft
genoeg mensen een paar fijne momenten
bezorgd. De kerstvieringen waren sfeervol.
Kerst in de Groenmarkt is prachtig!
Het is heel bijzonder zoals wij met elkaar
doorgaan in onze gemeenschap. Hoe we
elkaar zijn blijven vasthouden, hoe we met
elkaar doorwerken op deze plek, in de stad,
voor de stad en voor elkaar. We kunnen en
mogen daar trots op zijn.
Vooruitblikkend weten we dat onze toekomst
nog steeds ongewis is. Maar de komende
maanden is er genoeg om naar uit te kijken.
De 40-dagentijd met de preken in de geest
van Sint Antonius. De uitgestelde voorstelling
Panis Angelicus van MAPA met schitterende
lichtbeelden binnen en buiten de kerk.
Laten we dan nu proosten op het nieuwe jaar
2022 en ervan genieten dat we dit met elkaar
kunnen doen.’
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Kinderwensen in de kribbe
Ondanks alle coronabeperkingen kijken we terug op een mooie
kerstperiode. In de adventsweken hebben we stil gestaan bij het
thema Kribbe in de stad: een plek van warmte, aandacht en hoop
voor de toekomst. Juist in de donkere tijd van corona ook een plek van
troost. Bij de ingang van de kerk hadden we een grote houten kribbe
neergezet. Kinderen en hun ouders konden hierin hun wensen voor
de toekomst, voor de jonge mensen, achterlaten. De kribbe is ook
meegegaan naar de Broodbankactie in de Grote Bavokerk. Ook daar
werd druk geschreven en getekend. Een deel van de wenskaarten
hebben we voorgelezen in de gezinskerstviering en in de viering met de
gasten van Stem in de Stad, Wijkcentrum en Antonius Gemeenschap.
Een kleine greep uit de kleurrijke kaartjes: Zet angst om in liefde. Dat
alle mensen leren denken in mogelijkheden, niet in problemen. Geloof
en vertrouw op het kerstkind. Dat iedereen gelijk is. Dat de kinderen
zich niet alleen voelen. Etc etc. Het was indrukwekkend hoe kinderen
hun verlangens uitdrukten en hoop uitspraken op een betere toekomst.

Zorg voor het rijksmonument
CONCERTEN IN ONZE KERK
• Zondag 20 maart om 15.00 uur.:
Kennemer Jeugd Orkest
• Zaterdag 2 april om 20.00 uur:
Duo-concert door het Kleinkoor
Amsterdam en koor Noorderlicht uit
Haarlem. Benefietconcert voor het
behoud van de kerk
• Zondag 3 april om 15.00 uur: Haarlems
Gemengd Koor met orkest en solisten
• Donderdag 7 en vrijdag 8 april om 20.30
uur: Licht- en muziektheater ‘Panis
Angelicus’ door Moving Academy of
Performing Arts (MAPA)
• Zaterdag 11 juni om 20.00 uur:
Benefietconcert voor het behoud van de
kerk
• Zondag 19 juni om 15.00 uur:
Noord-Hollands Promenade orkest
• Zondag 26 juni om 15.00 uur:
Haarlems Symfonisch Blaasorkest
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In de komende maanden wordt de buitenkant van de
Groenmarktkerk geschilderd. Deze grote schilderbeurt is
onderdeel van het meerjarige onderhoudsplan, dat voor de
helft betaald wordt met een rijkssubsidie. De andere helft wordt
door de Groenmarktgemeenschap bijgedragen. Wij voelen ons
verantwoordelijk voor het monument en we zijn trots en dankbaar
dat we met hulp van vele vrijwilligers dit mooie gebouw al
gedurende vele jaren open hebben kunnen houden. De Stichting
Nieuwe Vrienden van de Groenmarktkerk organiseert regelmatig
concerten, onder andere
voor onderhoud van
het gebouw en gelukkig
doen veel bezoekers
een donatie in de
collectebus die achterin
de kerk staat.

- Parochieblad -

OP WEG NAAR PASEN …..
DE ZONDAGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD
Diaken Rob Mascini heeft een ‘inleiding’ gemaakt voor de
voorgangers in de Groenmarktkerk (vooral de lekenvoorgangers)
in de veertigdagentijd, omdat alle zondagen een weg naar Pasen
vormen. In onze nieuwsbrief staan wat stukjes uit de teksten van
Rob. De rode draad is: de keuzevraag rondom zonde en vergeving,
en dat Gods oordeel anders is dan van de mensen. En dat dood
leven betekent en leven dood. Ook is het goed te bedenken
dat de evangelies in de veertigdagentijd een voorbereiding
betekenden voor hen die zich met Pasen zouden laten dopen.
In de oude tijden waren deze evangelies het startpunt van een
uitgebreide nevendienst. Degenen die deze evangelies tot zich
genomen hadden waren klaar om de Goede week in te gaan
om zich daadwerkelijk voor te bereiden op het sacrament. Op
de eerste zondag horen we van de bekoring in de woestijn, als
de duivel denkt op de stoel van God te kunnen gaan zitten. Dan
de Verheerlijking op de berg is een prachtige prelude op het
Paasfeest: boven op de berg, daar waar de aarde de hemel raakt,
kijken we verder dan ons dagelijks leven. Zo gaat het verder, iedere
zondag laat ons dichter bij Pasen komen, met telkens een verhaal
over hoe alles anders is dan hoe we hier op aarde zo vaak denken.
Telkens horen we dat God met eigen ogen kijkt naar mensen.

Licht- en
muziektheater
Panis Angelicus

ANTONIUS (S)PREEKT IN DE GROENMARKTKERK
Vastentijd van 2 maart, Aswoensdag, t/m 16 april, Stille Zaterdag
Evenals vorig jaar in de vastentijd willen we elke dag een viering
laten plaats vinden. 40 Dagen lang in de vastentijd een viering
om 12.30 uur (op de zondagen beginnen de vieringen op de
gebruikelijke tijd om 10.30 uur en tweemaal het Aperitief voor
de ziel op de zaterdagen 19 maart en 16 april: deze beginnen om
16.00 uur).
Het thema is deze keer: Ontmoeting met de Armen.
Antonius was als volgeling van Franciscus gericht op aandacht
voor de armen en eenzamen. Hij kwam op voor de zwakkeren en
armen in de samenleving en daar waar mogelijk droeg hij zorg voor
hen. In 1231 hield hij in Padua in de vastentijd elke dag een dienst
op het plein van Padua, vele mensen kwamen naar hem luisteren.
Antonius kon fel tekeer gaan tegen de bewindspersonen die de
gewone mensen onheus behandelden. Hij vroeg aan alle mensen
om aandacht te hebben voor hen die arm zijn in de meest brede
zin van het woord. Dat willen wij ook: opkomen voor de armen en
waar mogelijk met hen meelopen.
Iedere viering duurt ongeveer 30 minuten: een mooi verhaal, een
korte overweging, van steeds andere sprekers. Ook voorgangers
vanuit andere kerken. Gebeden en muziek.

- Parochieblad -

Op 7 en 8 april, donderdag- en vrijdagavond,
staat het licht- en muziektheater
gepland, dat begin december vanwege
de coronamaatregelen moest worden
geannuleerd. De uitvoering ligt in handen
van de podiumkunstenaars van Moving
Academy of Performing Arts (MAPA).
Dit eenmalige project komt tot stand in
samenwerking met de Groenmarktkerk en
de Antonius Gemeenschap. Het thema van
het schouwspel is het Antoniusbrood, ofwel
‘het brood van de engelen’, dat symbool
staat voor het omkijken naar de kwetsbare
medemens. In de week voor kerst hebben
we al een voorproefje gehad met de mooie
lichtprojectie op de gevel van onze kerk. De
voorstelling begint om 20.30 uur. Begin maart
start de kaartverkoop. Voor meer informatie
kunt u terecht op onze website
www.groenmarktkerk.nl en bij het
secretariaat.
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PERSONALIA

TAALCOACHES GEZOCHT!!
Onze stichting zit dringend
verlegen om mensen die
nieuwkomers een uurtje in de
week willen helpen met taal. De
taalcoach maakt contact met de
statushouder en gaat daarmee in
gesprek. Hij/zij is vooral een extra
steuntje in de rug bij de lessen die
mensen volgen om Nederlands
te leren. Als taalcoach heb je een
keer per week een afspraak met
een nieuwkomer, meestal bij de
mensen thuis, maar het kan ook
in de bieb. Het gesprek kan gaan
over van alles, maar uiteindelijk
moeten de nieuwkomers hun
inburgeringsexamen halen.
Het niveau van inburgering
is groep 6 basisschool, dus
geen grammatica! Er zijn ook
nieuwkomers die opgaan voor
het staatsexamen. Een cliënt
wordt in overleg gekoppeld. U
kunt zich aanmelden via het
contactformulier op de website:
taalcoacheszuidkennemerland.
nl . De coördinator neemt dan
contact met je op om een
afspraak te maken voor een
introductiegesprek. Je kunt haar
ook telefonisch bereiken op telnr.
06-81500886. Wil je in Zandvoort
aan de slag als taalcoach?
Dan kun je mailen naar:
familie.vanlooij@gmail.com
Dat uurtje per week maakt voor de
statushouders echt het verschil!!!
Clara Wittop Koning,
telnr. 06-81500886
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We namen afscheid van Mia Zwart-Willemse. Zij was een
gelovige. Geen sombere gelovige, maar een gelovige die
dankbaar van het leven wist te genieten en anderen graag
hetzelfde gunde. Mia was jarenlang een trouwe zangeres in het koor en ze was
ook actief in het stiltecentrum van onze Groenmarktkerk, al vanaf het begin.
Zolang ik haar kende was Mia een vrouw die veel belangstelling had voor de
mensen uit haar omgeving. Als ze iets van je gehoord had, ziekte of feest, dan
vroeg ze altijd hoe het was geweest. En ze vertelde op haar manier over de
vakanties waarvan ze genoot. Het waren moeilijke dagen toen ze haar man Wim
verloor. Ze had veel steun aan Wims broer Ton, priester van MSC. Hij verzorgde
mede de uitvaart van Mia. Hij schreef over Mia: ‘Misschien ben ik een beetje
vooringenomen. Zoals waarschijnlijk meerderen van u ken ik Mia vooral van
verjaardagen, van familiereünies en van vakanties, allemaal blijde gebeurtenissen
waaraan ik alleen maar de beste herinneringen heb. Mia kon daar heel goed aan
deelnemen en niet alleen omdat zij graag een glas witte wijn dronk. Twee dingen
vielen mij altijd bij haar op. Op de eerste plaats dat zij heel mens betrokken was.
Als het over personen ging, over die of die, dan was zij een en al belangstelling en
wilde in detail weten of vertellen hoe die persoon het maakte.
Ze wilde er alles aan doen om de goede sfeer goed te laten zijn. Ik weet niet of u
dat bij haar herkent? Het viel mij in ieder geval wel op. Feest vieren, je moet het
kunnen. Het helpt als je zelf goed in je vel zit. En om goed in je vel te zitten, moet
je vertrouwvol in het leven staan. Het geloof kan daar aan bijdragen: het besef
dat je een tijdje op deze wereld mag rondlopen, dat je je gekend weet door de
Schepper God, die ons meer nabij is dan wij onszelf nabij zijn. Ook, dat de God
van hemel en aarde ons in Jezus Christus wil ontmoeten. In Jezus wil Hij met ons
als mens tot mens omgaan, ons in leven en sterven vergezellen en begeleiden,
tot een voltooiing waarvan wij alleen maar kunnen dromen. Mia was weduwe
van Wim Zwart, die al ruim tien jaar geleden overleden is. Ik weet nog goed dat
ik me in die tijd zorgen maakte om Mia. Ik heb het haar een keer gevraagd en zij
stelde mij meteen met een handbeweging gerust: het ging wel goed met haar,
voor bezorgdheid aan mijn kant was geen reden, ze kon zich wel redden. Ik stel
me zo voor dat haar vertrouwen in de God die uiteindelijk alles ten goede leidt
op de achtergrond heeft meegespeeld. Geloven is niet makkelijk onder woorden
te brengen. Geloven is meer een houding, een manier van in het leven staan,
een manier van omgang met de goede en kwade dingen van het leven, dan
een in woorden uitgesproken visie. Het is een beleven, een vertrouwen, zonder
dat je precies kunt zeggen wat het allemaal inhoudt. Maar het is er wel en het
is helemaal echt! Ik denk dat Mia iets van Maria had. Zij was ook een doener,
niet teveel over praten, gewoon zien wat er gedaan moest worden en het dan
oppakken. Als bijna iets vanzelfsprekends. Ondertussen wel geloven dat het om
een goede zaak gaat en vertrouwen dat er zegen op zal rusten.’
Zo herkenbaar is het, dat ik zomaar een deel van Ton Zwart zijn woorden heb
overgenomen. En ook zijn laatste woorden van de preek wil ik mee instemmen.
En zo wil ik zeggen tot ziens, misschien later. En haar zwager zei: ‘Mia, bedankt
voor wie je was, voor wie je bent en voor wie je zult zijn.’
Amen.
pater Ton Zwart MSC en br. Savio
- Parochieblad -
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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 10 juni 2022.
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

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)

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

medewerker geloofsopbouw: (vervangt Rowy van Dijk tot 6 juli)
Niels Bleeker
06-28971981
nbleeker@rkhaarlem.nl
Parochiebestuur
pastoor B.J. Putter, voorzitter
dhr. J.G. Vorstman, vice-voorzitter
dhr. J.G.A. Struycken, secretaris
dhr. P.F.T. Vetter, penningmeester
dhr. C.A.G. Kroon
mevr. C.M.M. van der Grinten
dhr. J. van Heusden
dhr. R.W.K. Steeg
mevr. M. Damsma

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

- Parochieblad -

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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Rijksmuseum. Het laatste avondmaal, Meester van de Amsterdamse Dood van Maria (omgeving van), ca. 1485 - ca. 1500.

VAN HARTE WELKOM IN ONZE KERKEN!
Na twee jaar beperkingen is eindelijk iedereen weer welkom.
Natuurlijk blijft veiligheid voorop staan bij al onze bijeenkomsten en vieringen.
Kijk voor het aanbod aan vieringen en activiteiten in dit Parochieblad
en op www.rkhaarlem.nl

