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Zomer
Dit is een bijzondere uitgave van het Parochieblad. De oplettende lezer 
heeft het ongetwijfeld al gezien: de icoon op de voorpagina is niet zomaar 
een icoon, maar is de icoon die een bijzondere plek heeft in de kerk 
van Bloemendaal, gewijd aan de H. Drie-eenheid. En dat is niet zonder 
reden. U heeft er al eerder over kunnen lezen in het Parochieblad: op 29 
augustus vorig jaar zijn de parochianen van Bloemendaal geïnformeerd 
dat deze zomer de laatste zondagsviering plaats zou vinden. Uiteindelijk 
is dat zondag 3 juli geworden. Als ik dit schrijf moet de viering nog 
plaatsvinden, maar de voorbereidingen geven alle aanleiding om te 
verwachten dat het een mooie en waardige viering zal worden, met een 
terugblik in dankbaarheid terwijl ook moedig vooruit gekeken zal worden. 
Na afloop zullen de parochianen elkaar nog kunnen ontmoeten, om na 
te praten. Over de viering, maar vooral natuurlijk over die vele jaren dat 
men daar samen het geloof heeft mogen belijden en beleven. 

En hoe vreemd dat misschien ook mag klinken, de icoon die het leven 
in de parochie zo lang heeft begeleid past zeer goed bij dit moment 
van de parochie. Het origineel is een oude icoon, waarschijnlijk 
geschilderd in 1410, door de Russische monnik Andrej Roebljov 
wiens naamdag de Orthodoxe Kerk overigens viert op 4 juli. De icoon 
probeert het gesprek weer te geven dat Abraham in Genesis hoofdstuk 
18 heeft met Jahweh. De Heer openbaart zich dan aan hem als deze 
drie mannen, hier afgebeeld als engelen, bij ‘de eik van Mamre’, die 
niet voor niets in het midden op de achtergrond is afgebeeld. Abraham 
heeft het dan moeilijk. Hij is ingegaan op die uitnodiging van de Heer 
om naar het beloofde land te trekken, maar het wil allemaal nog niet 
erg vlotten. Zeker niet met die belofte van dat grote volk dat hij voort 
zal brengen, want hij heeft met Sara nog altijd geen kinderen kunnen 
krijgen. En beiden zijn dan al aardig op leeftijd… Alle hoop lijkt dus ijdel. 
Sara moet lachen om de herhaalde belofte van dat nakomelingschap 
door de drie gasten. De icoon gaat over Abraham die het allemaal niet 
meer zo kan geloven en de Heer die zijn belofte herhaalt en uiteindelijk 
gestand doet met de geboorte van Isaak.

Datzelfde gevoel kan ons bekruipen wanneer een kerkgebouw 
gesloten wordt. Want het is ons thuis, die kerk is voor ons belangrijk en 
die gemeenschap is ons dierbaar geworden. En zolang konden we ons 
niet voorstellen dat het ooit zou eindigen. Het voelt een beetje als die 
belofte aan Abraham die aanvankelijk niet vervuld werd. Hoe moet het 
nu verder? Hadden we er dan beter niet in kunnen geloven? Waren we 
op de verkeerde weg? Ik meen te kunnen zeggen dat alle parochianen 
en kerkgangers van Bloemendaal met grote dankbaarheid terug mogen 
kijken op wat er allemaal gebeurd is in die drie kerken die de parochie 
achtereenvolgens heeft gekend. En daarbij natuurlijk nog de kerk aan 
de Dennenweg, waarvan de gemeenschap eerder is overgegaan naar 
het Bispinckpark. De parochianen hebben altijd veel betekend voor 
elkaar, zijn altijd samengekomen, rond Christus. Die onder ons was 
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bij de vreugdevolle vieringen zoals doop en 
huwelijk en bij de moeilijke momenten in het 
leven van mensen, zoals bij ziekenzalving en 
uitvaart. En op zovele andere momenten.
En net als Abraham mogen we ons nu 
misschien wel even moedeloos voelen, 
maar tegelijkertijd is er die belofte van de 
Heer: het zal goed komen! In onze eigen 
parochies mogen we daar de voortekenen 
van zien. Natuurlijk zal het niet meer zijn 
‘zoals vroeger’, maar ons geloof blijft mensen 
aanspreken. Zoals die 22 vormelingen 
die op 4 juni dat bijzondere sacrament 
mochten ontvangen, de bijna 25 eerste 
communicanten die op 19 juni hun grote dag 
mochten vieren en natuurlijk die inmiddels 
tientallen mensen die hebben deelgenomen 
aan de Alphacursus, aan andere 
bijeenkomsten en aan de Familiezondagen. 
In hen mogen wij misschien wel iets van Isaak 
zien: de belofte dat het geloof doorgegeven 
wordt, dat Christus’ boodschap actueel blijft 
als altijd. We weten niet hoe het verder zal 
gaan, maar we wensen hen van harte toe dat 
zij diezelfde gemeenschapszin mogen voelen 
en ervaren die zo lang leefde in de parochie 
van Bloemendaal.

Iets daarvan kunt in dit Parochieblad 
terugzien. Het eerste gedeelte staat geheel 
in het teken van een terugblik op het 
parochieleven van Bloemendaal, zonder 
overigens te willen pretenderen een 
compleet overzicht van de geschiedenis 
te geven. Daarvoor is natuurlijk veel te veel 
gebeurd in de loop van zovele jaren!
Tenslotte spreek ik de hoop uit dat we ook 
die andere belangrijke boodschap uit de 
icoon van Roebljov in de praktijk kunnen 
brengen: de drie personen zijn niet alleen 
met elkaar in gesprek, maar houden ook een 
plaats aan tafel open. De plaats in de richting 
van de toeschouwer. En de beweging van de 
beide figuren vooraan lijkt er duidelijk één 
te zijn van het ‘naar buiten treden’. Wij zijn 
welkom aan die tafel, terwijl God tegelijkertijd 
bij ons wil zijn. Laten we zorgen dat de 

parochianen van Bloemendaal zich welkom 
voelen in onze andere kerken en laten we 
niet vergeten dat we als gemeenschap altijd 
geroepen zijn om naar buiten te treden.
Dat iedereen zich welkom mag voelen in onze 
geloofsgemeenschap!

pastoor Bart Putter

Icoon van de Heilige Drie-eenheid - Andrej Roebljov
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Activiteiten

Orgelconcerten in de  
St.-Bavokathedraal verplaatst 
naar de maandagavond 
Omdat de Stichting Kathedrale Basiliek, die de St. Bavo-kathedraal 
exploiteert, andere activiteiten in het weekeind wil organiseren, ziet 
de Stichting Willibrordusorgel zich gedwongen de serie concerten 
rond het Willibrordusorgel van de vertrouwde zaterdagmiddag te 
verplaatsen naar de maandagavond.
We hebben de concerten zoveel mogelijk zo gepland dat het nog 
licht is wanneer de bezoekers na afloop van het concert de kerk 
verlaten. Het voordeel van de maandagavond is wel dat de rust voor 
de concertbezoekers beter kan worden gehandhaafd, omdat de kerk 
uitsluitend voor het concert wordt opengesteld.
Het thema van dit jaar is: ‘César Franck (200 jaar geleden geboren), zijn 
leerlingen en zijn muzikale omgeving’. Franck kan worden beschouwd 
als de belangrijkste Franse orgelcomponist van de 19de eeuw en is 
de grondlegger van de moderne Franse orgelschool. In mei en juni 
heeft u o.a. kunnen luisteren naar alle 12 grote orgelwerken van deze 
orgelmeester.
In juli start de Internationale Orgelzomer met veel buitenlandse 
toporganisten, die ieder repertoire uit hun geboorteland ten gehore 
brengen.
Let op: in de tweede helft van juli zijn enkele afwijkende concertdata, 
mede i.v.m. het Internationaal Orgelfestival dat dan in Haarlem 
plaatsvindt.
We mogen niet alleen trots zijn op ons monumentale Willibrordusorgel, 
dat internationale bekendheid geniet en in fasen wordt gerestaureerd, 
maar ook op de concertserie. Het is de grootste particuliere jaarlijkse 
orgelserie die in een kerk in ons land plaatsvindt en het is zeker de 
moeite waard om een keer te komen luisteren. De toegang tot de 
concerten is gratis, maar we hopen dat de bezoekers na afloop blijk 
geven van hun waardering door een vrijwillige gave naar draagkracht in 
de collecte, zodat de kosten kunnen worden gedekt.
Flyers vindt u in de kerken in de regio,  
zie ook de website: willibrordusorgel.nl voor meer informatie en  
facebook.com/koepelkathedraal. 

Concerten op de maandagavond
(m.u.v. zondag 17 juli en vrijdag 29 juli)

Kathedrale Basiliek Sint-Bavo 
(KoepelKathedraal), 

Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage bij de uitgang

wijzigingen voorbehouden:  
zie www.willibrordusorgel.nl 

AANVANG 20.15 UUR 

4 juli Nicolas De Troyer (St.-Baafs, Gent)  
- Verschraegen, Alain

11 juli Taras Baginets (Oekraïne) - Bach, 
Reger, Oekraïense orgelmuziek

17 juli Józef Kotowicz  (Byalystok, PL) i.s.m. 
het Int. Orgelfestival; M. Surzyński, R. 
Twardowski, St. Lindblad, R. Becker

25 juli Geen concert
29 juli Excellence Class Int. Zomeracademie 

i.s.m. het Int. Orgelfestival
1 aug Geen concert
8 aug Stephan van de Wijgert (Amsterdam) 

- Franck, Liszt, Pierné (Trois Pièces)
15 aug Richard Pinel (Cambridge, UK)  

- Buxtehude, Franck, Tournemire, 
Whitlock

22 aug Martin Meier (Stadtkirche Jena, D)  
- Bach, Saint-Saens, Verschraegen

29 aug Peter Van de Velde (Antwerpen, BE)  
- Bach, Franck, Tournemire

 5 sept Henri Ormières (Carcassonne, F)  
- nog niet bekend
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Geloof in Geluk 
De tentoonstelling ‘Geloof in Geluk’ is 
verlengd tot en met 8 januari 2023. 
Afgelopen jaren zijn we gezonder en 
welvarender geworden, maar toch staat het 
levensgeluk van veel mensen onder druk. 
In de Haarlemse KoepelKathedraal worden 
bezoekers bij de bijzondere tentoonstelling 
Geloof in Geluk uitgenodigd om stil te staan 
bij hun eigen geluk. Verschillende vertellers, 
waaronder kunstenaars, schrijvers, theologen 
en musici, reflecteren in Geloof in Geluk op 
het onderwerp. De bijdragen bestaan uit 
beeldende kunst, fotografie, composities, 
video’s, gedichten, korte overwegingen en 
podcasts. Het merendeel van de onderdelen 
is in opdracht voor de tentoonstelling 
gemaakt en niet eerder gepresenteerd.
De komende activiteiten zijn:
Zaterdag 9 juli 12.00-14.00 uur
Workshop Labyrint lopen - Dafne Arlman
Donderdag 8 september 20.00-22.00 uur
Actieve lezing: ‘De verloren zoon’ 
 - Marijke ten Cate
Donderdag 13 oktober 20.00-22.00 uur
Lezing: 'Wat maakt je gelukkig?' 
- Niko Schonebaum 
Donderdag 27 oktober 20.00-21.00 uur 
Lezing: 'Tien stappen om het geschenk van 
geluk te kunnen ervaren' - Leo Fijen
Zie voor het volledige programma:  
www.koepelkathedraal.nl 

De kathedraal is open op:
maandag t/m zaterdag: 10.30 tot 17.00 uur en 
op zondag vanaf 12.00 uur.
Toegang:
voor volwassenen aan de kassa: € 8,50, 
inclusief toren beklimmen
voor volwassenen online: € 7,50,  
inclusief toren beklimmen
voor kinderen van 5 t/m 12 jaar: € 4,-, 
inclusief toren beklimmen
voor kinderen tot 4 jaar: gratis toegang

Terwijl Geloof in Geluk langer te zien is, wordt 
ook gewerkt aan het nieuwe project met de 
werktitel ‘Natuurlijk Bavo’. De opening staat 
voor voorjaar 2023 gepland. 

Ga mee op bedevaart naar Lourdes! 

Vliegreis van 7 t/m 12 september 2022
Altijd al willen weten waar de hemel op aarde 
te vinden is? In Lourdes. Elke dag gaan vele 
mensen naar de grot waar Maria in 1858 aan 
het meisje Bernadette Soubirous verscheen. 
Mensen gaan naar Lourdes om steun te 
zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken, 
om stil te zijn bij de grot van de verschijningen, 
om het geloof samen met anderen te 
beleven, om bezinning en ontmoeting. 
Tijdens onze reizen naar Lourdes wordt u een volledig verzorgd 
programma aangeboden. U kunt deelnemen aan vieringen, processies, 
verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en excursies 
naar de Pyreneeën. De Lourdes-groep Bisdom Haarlem-Amsterdam 
verzorgt al 25 jaar bedevaarten naar Lourdes in samenwerking met het 
Huis voor de Pelgrim. De groep bestaat uit vrijwilligers en verzorgsters, 
die voor u vele hand- en spandiensten verrichten tijdens de reis en 
in Lourdes. De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong en oud, 
ziek en gezond. Deelnemers die veel zorg nodig hebben kunnen in 
het Zorghotel Accueil Notre Dame verzorgd worden door onze eigen 
Nederlandse vrijwilligers van het Huis voor de Pelgrim.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Joke Hoekman (06-42347729) en 
diaken Philip Weijers (06-53887641), zie ook: www.lourdes-groep.nl

Vraag jij je ook wel eens af of er 
meer is tussen hemel en aarde?
Waarom er zoveel lijden is in de 
wereld? Wie Jezus is? Of bidden 
eigenlijk wel helpt? Wat je met de 
kerk moet?
Als deze of vergelijkbare vragen 
wel eens in je gedachten komen, 
dan is de Alphacursus iets voor jou!
Elke avond begint met een maaltijd 
om elkaar beter te leren kennen. 
Daarna volgt een inleiding en is er 
gelegenheid om in kleine groepen 
verder te praten.
Alle vragen kunnen worden 
gesteld en we gaan samen op 
zoek naar antwoorden. De meeste 
deelnemers kennen elkaar nog niet 
en dat is alleen maar leuk.
Van harte welkom !

Elke dinsdagavond van 
13 september tot 29 november 
van 18.30-21.00 uur, inclusief 
maaltijd.

Voor vragen of aanmelding: 
alphacursus@rkhaarlem.nl

Kosten op vrijwillige basis.
Plebanie St. Bavo-kathedraal, 
ingang Emmaplein Haarlem.
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Jeugd- en 
Jongeren 

Kinderen uit de hele regio Haarlem & BOAZ 
hebben met kapelaan Teun Warnaar, 
seminarist Thomas en begeleider Niels 
een traject gevolgd, dat een half jaar 
eerder begonnen is. De kinderen zijn 
door catecheses, spel en opdrachten 
veel gegroeid in hun geloof en zijn zo 
klaargestoomd voor het Sacrament van 
het Vormsel. Met dit Sacrament komt de 
Heilige Geest over ons en worden de gaven 
van de Heilige Geest verder geopend voor 
de mensen. En net als bij de apostelen op 
Pinksteren worden we uitgedaagd om deze 
gaven in te zetten voor de verspreiding van 
het Evangelie! 

We hopen dat de superleuke groep kinderen 
de gaven goed mogen gebruiken, dat de 
Geest ze leidt tot een heilig leven en dat zij 
mogen blijven groeien in Gods liefde. We 
danken onze bisschop, mgr. Hendriks, die het 
Vormsel heeft toegediend en allen die ons 
hebben geholpen in de voorbereidingen en 
tijdens de viering. 
Alle vormelingen: gefeliciteerd! 

kapelaan Teun, Thomas en Niels

Op zaterdag 4 juni zijn in de St. Bavo kathedraal 
22 kinderen gevormd!
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Caritas

MIVA-collecte 
27-28 augustus 
De MIVA vraagt dit jaar aandacht voor het 
bereikbaar maken van medische zorg in 
Tanzania. 
Het ziekenhuis biedt zorg aan mensen in een 
groot gebied in het westen van Tanzania. 
Bijna honderdduizend mensen verspreid 
over 24 dorpen zijn van de gezondheidszorg 
die het ziekenhuis biedt afhankelijk. Het 
ziekenhuis doet aan zogeheten ‘outreach’-
missies: doktoren en verpleegkundigen 
reizen af naar de omliggende dorpen en 
vertellen mensen over hoe ze ziektes kunnen 
voorkomen. Daarnaast moeten patiënten 
soms met spoed naar het grotere ziekenhuis 
in Mwanza, omdat het ziekenhuis in Sumve 
geen intensive care heeft. 
Vervoer is onmisbaar voor het ziekenhuis 
van Sumve, zowel voor preventie als voor 
noodgevallen. ‘Door onze samenwerking met 
het ziekenhuis in Mwanza kunnen we steeds 
meer diensten aanbieden. Het voelt erg goed 
dat we mensen uit de gemeenschap steeds 
beter kunnen helpen. We worden bijgestaan 
door God.’
De opbrengst van de collecte is bestemd om 
een auto aan te schaffen. 
Geef tijdens de collecte of maak een bijdrage 
over op bankrekeningnr:  
NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA,  
Den Bosch.

Wereldmissiemaand 
collecte Wereldmissiedag 22-23 oktober 
Dit jaar is het thema Gij zult mijn getuigen zijn! (Handelingen 1,8)
Paus Franciscus herinnert er in zijn boodschap aan dat de leerlingen 
van Jezus de boodschap hebben meegekregen om te verkondigen en 
dat de Kerk, gesterkt door de Heilige Geest, van nature uit missionair is. 
In de brief doet paus Franciscus een drievoudige oproep:
• Wees getuige in woord en daad
• Verkondig het Goede Nieuws (ook in ‘nieuwe geografische, sociale 

en existentiële horizonten’)
• Blijf verbonden en laat U inspireren door de goddelijke bron/de 

Heilige Geest
Op het einde van de brief herinnert de Paus nog aan enkele belangrijke 
kerkelijke verjaardagen die in 2022 worden gevierd, zoals de 400ste 
verjaardag van de oprichting van de Propaganda Fide - vandaag 
de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, de 200ste 
verjaardag van de oprichting van de Pauselijke Missiewerken. Ook 
vandaag mogen wij de droom om een missionaire kerk te worden, die 
deze organisaties bij hun oprichting inspireerde, niet loslaten. De tijd 
is aangebroken voor een nieuwe missionaire lente, waarbij wij allen 
krachtens onze doop geroepen zijn om getuige te zijn.
Geef tijdens de collecte of maak een bijdrage over op 
bankrekeningnr:NL65 INGB 000 000 1566 t.n.v. Wereldmissiemaand 
Missio, Den Haag.
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Inleiding
In het parochieblad van februari j.l. werd de laatste 
zondagsviering aangekondigd van de parochiekerk van 
de H. Drie-Eenheid aan het Bispinckpark te Bloemendaal.  
Alle parochianen hebben een uitnodigingsbrief 
ontvangen, die hieronder is afgedrukt. 

Bloemendaal, mei 2022 

Beste mede-parochianen, 

De tekst in het briefhoofd is van Adriaan Roland 

Holst en staat in de ramen van onze kerk gegrift. 

De laatste zondagsviering in ons ‘eiland van verlangen’ zal gehouden worden op 

Zondag 3 juli 2022. 

Dit gaat ons allen, de gehele parochiegemeenschap, zeer aan het hart, maar het 

is helaas niet anders. De parochiegemeenschap is snel kleiner, en kwetsbaar 

geworden. 

Voor veel parochianen zal het een groot gemis zijn om elkaar niet meer in onze 

vertrouwde ‘herberg’ te kunnen ontmoeten, samen te vieren en te delen. 

De laatste strofe van het gedicht van Adriaan Roland Holst bevat treffende 

woorden: 

‘BLEEK, MET OGEN LEEG, IN DIT 

VREEMDE SPIEGELBEELD GEBOREN 

VAN EEN RIJK, DAT WIJ VERLOREN 

ACHTER DEN TIJD’ 

Het moment is gekomen om afscheid te nemen van onze tempel in 

Bloemendaal… 

De pelgrimstocht voor ieder van ons gaat verder, met een rugzak vol 

herinneringen aan samen kerk-zijn, ons geloof beleven, in vieringen, in 

sacramenten, in gedeelde vreugde en gedeelde smart. 

Het is mogelijk om elkaar in de toekomst te blijven ontmoeten in de Bavo of in 

een van de andere kerken van Haarlem&BOAZ. 

Wij hopen dat vele parochianen aanwezig zullen zijn bij de slotviering op zondag 

3 juli. 
Voorganger zal zijn pastoor Bart Putter. 

De Koorgroep en Anima Vitae zullen de viering muzikaal opluisteren. 

Na deze viering nodigen wij u uit voor een kopje koffie met daarna een hapje en 

een drankje in restaurant Vooges Bloemendaal. 

Wij hopen van harte u daar te ontmoeten, om herinneringen op te halen en 

gevoelens te delen. 

(Rsvp vóór 18 juni) 

Met vriendelijke groeten, mede namens pastoor Bart Putter,

de pastoraatsgroep, Frieda, Trix, Tonneke, Pieta, Chantal en Marja
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Het moment van afscheid van onze parochiekerk is ook 
het moment voor een terugblik naar de lange historie van 
de R.K. Kerk in Bloemendaal. 

R.K. PAROCHIE VAN DE ALLERHEILIGSTE DRIE-EENHEID, 
KEGELBAAN 1917-1954 

Oprichting en Vestiging
Vroeger hoorde de parochie van Bloemendaal bij de 
grote Staatsiekerk aan de Korte Zijlweg in Overveen. In 
1917 ging Bloemendaal onder de naam ‘Parochie van de 
Allerheiligste Drie-Eenheid’ als eigen parochie van pastoor 
Laurentius Willenborg verder. De kegelbaan achter ‘Hotel 
Welgelegen’ in Bloemendaal (waar nu Albert Heijn is) 
functioneerde als kerk en het hotel werd pastorie.

GROTE R.K. KERK BIJ SPARRENHEUVEL 1954-1991 

De twee ongetrouwde dames Bispinck lieten per 
testament alle grond van ‘Sparrenheuvel’ aan de R.K.-
parochie na. Een heel bezit, dat werd ondergebracht in de 
z.g. ‘Bispinckstichting’ (1926) met de opdracht: bouw een 
nieuwe kerk.
Dom Paul Bellot o.s.b. maakte een ontwerp voor een 
heuse kathedraal! In 1937 volgde een eerste ontwerp 
door architect H.C. van der Leur, met ‘Sparrenheuvel’ als 
pastorie. Op 24 april 1940 mocht de aanbesteding van 
deze kerk plaatsvinden. Een grote dag! Enkele dagen later 
brak de Tweede Wereldoorlog uit, dus weer geen eigen 
kerk. 
In 1954 kon eindelijk de grote kerk bij ‘Sparrenheuvel’ 
worden gebouwd. Na de inwijding door mgr Huibers 
heeft deze kerk tot 1989 dienst gedaan als parochiekerk. 
Toen was inmiddels pijnlijk duidelijk geworden hoeveel 
onderhoud eraan te pas moest komen en hoe hoog de 
vaste lasten per maand waren. De kosten van zowel die 
kolossale kerk als van het terrein eromheen waren bijna 

niet meer te dragen voor de parochie. Het was dus echt 
een opluchting dat er een nieuwe kerk gebouwd zou 
worden. Maar tussen de plannen van de afbraak van de 
oude kerk en de eerstesteenlegging van de huidige kerk 
zat zo’n twaalf jaar. En intussen werd het casco van de 
oude kerk slechter en waren er inwendig allang de nodige 
aanpassingen gedaan. In 1989 werd de kerk gesloopt.

DE SACRAMENTSKERK, HULPKERK AAN DE DENNENWEG 
1958-2004

Ten tijde van het kleine ‘kegelbaan-kerkje’ werd druk 
gekerkt; de kerk barstte bijna uit zijn voegen. 
Het Adelbertus-kerkhof, met de mooie kapel, lag aan de 
Dennenweg. Aan de overkant stonden twee huizen die 
bij de parochie hoorden. Om het volle kerkje ‘achter het 
hotel’ wat te ontlasten is toen de hulpkerk gevestigd in het 
voormalige parochiehuis ‘St. Adelbertscampagna’ aan de 
Dennenweg. 
Daar was ook de Adelbertusschool voor jongens en aan 
de overkant de Theresiaschool voor meisjes. 
In 1958 heeft het bisdom de hulpkerk tot zelfstandige  
parochie benoemd: de Sacramentskerk. Vanaf die tijd 
waren er dus twee zelfstandige parochies in Bloemendaal. 
De tijden veranderden. Het kerkbezoek liep terug, er 
was een groot tekort aan pastores. Vandaar dat het 
toenmalige parochiebestuur genoodzaakt was om met 
ingang van 1 januari 2004 de kerk aan de Dennenweg 
voor de zondagsvieringen te sluiten. De parochie aan de 

Wandkleed Dennenweg

Kegelbaan-kerk 

Grote kerk 
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Dennenweg en de parochie aan het Bispinckpark werden 
samengevoegd. Om alvast aan het idee te wennen werd 
een periode ingevoerd van over en weer bij elkaar naar 
de kerk gaan. Aanvankelijk was het voor beide parochies  
een moeilijke stap, maar na een periode van ruim 2 jaar 
aan elkaar wennen, konden culturen en werkgroepen in 
elkaar geschoven worden om samen verder te bouwen 
aan een nieuwe parochie. Voor sommige parochianen 
bood de kapel van de zusters van de Goede Herder aan 
de Dennenweg een nieuw thuis.
Het gebouw aan de Dennenweg bleef gehandhaafd 
en is nog jaren gebruikt voor vergaderingen, grote 
bijeenkomsten, uitvaarten en condoleances. In 2012 
is het gebouw, na inwendige grondige verbouwing 
en aanpassingen, in gebruik genomen door het 
Huisartsencentrum Bloemendaal

DE HUIDIGE KERK AAN HET BISPINCKPARK 1991 - HEDEN

Na afbraak van de oude kerk heeft de 
parochiegemeenschap twee jaar gekerkt in de St. 
Josephschool. Zaterdagsmiddags werd de aula ingericht 
met Ikea-stoelen en werd er een altaar neergezet, zodat 
er elke zondag vieringen konden worden gehouden. 

In de tussentijd was men bezig met bouwplannen 
onder leiding van architect P. van Duyn. De te bouwen 
kerk mocht van het bisdom absoluut niet groter 
worden dan hij nu is, met zo’n 150 zitplaatsen en met 
een uitbreidingsmogelijkheid naar 250 plaatsen. Het 
kerkgebouw heeft, van boven af gezien, de afmetingen 
van de flats. Daarom heeft de kerk bij wijze van 
aanpassing een soort omloop. Ook de daken van zowel 
kerk als flats zijn hetzelfde. Van de opbrengst van de 
grond, die is verkocht aan een projectontwikkelaar die 
het bestemmingsplan (artikel 19) liet wijzigen in een 

woonbestemming, kon deze kerk worden gebouwd. Er is 
een gescheiden kerkruimte, een ontmoetingsruimte en 
wat kantoorruimte. Een speciale inrichtingscommissie 
onder leiding van Jan Besemer zorgde voor een 
verantwoorde (liturgische) inrichting, met onder meer de 
prachtige glas-in-loodramen. Dankzij grote schenkingen 
kon kunstenares Annnette Min, dochter van de beroemde 
Jaap Min, de ontwerpen van de ramen maken. Het is 
non-figuratief en vertelt het verhaal van de Heilige Drie-
Eenheid. Het Haarlemse atelier van Bogtman heeft de 
ramen van geblazen, gekleurd glas gemaakt. 

De huidige kerk is op 14-15 december 1991 officieel in 
gebruik genomen. De inzegening van de kerk vond plaats 
door Bisschop H. Bomers op zondag 15 december. 
De viering begon in de aula van de St. Josephschool, 
alwaar de parochie gedurende een kleine twee jaar 
haar ‘ballingschap’ had doorgebracht. Vanuit de St. 
Josephschool bracht de parochiegemeenschap haar 
symbool, de ‘Drieëenheids-ikoon’ (Andrej Roebljov) 
over naar de nieuwe kerk, waar deze naast het altaar is 
geplaatst.    

Huidige kerk  

Sacramentskerk 



Maria-beeld Jozef-beeld
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DE KLOKKENTOREN EN DE GEVELSTEEN

Het zogeheten ‘Wereldziekenapostolaat’ is op 1 november 
1925 opgericht door pastoor Willenborg. 
Daardoor werd de kerk in 1933 verheven tot Prima 
Primaria kerk, waaraan tevens een bijzondere aflaat werd 

verbonden. Dit staat ook te lezen op de gevelsteen, die 
geplaatst is onder de klokkentoren van de kerk aan het 
Bispinckpark. De tekst: 
Deze steen is gelegd door mgr. M. Groot, vicaris generaal 
van het Bisdom Haarlem, als hoeksteen van de kerk 
van de Allerheiligste Drieëenheid in de parochie waarin 
gevestigd is de Prima Primaria 
Zetel van het Wereld Zieken Apostolaat. 
Zaterdag 6 juni 1953
In de eerste kerk (kegelbaan) stond deze tekst op de 
muur geschreven. Bij de tweede kerk (grote kerk) werd 
de hoeksteen ingemetseld en tot slot werd deze zelfde 
hoeksteen onder de klokkentoren van de huidige kerk 

geplaatst. 
De roestvrijstalen klokkentoren is opvallend. In de 
klokkentoren van de vorige kerk hingen vier klokken. In de 
huidige losstaande klokkentoren (campanile) is Laurentius, 
de grootste klok, van het toneel verdwenen. De 
overgebleven drie klokken dragen de namen Leonardus, 
Adrianus en Gabriel. 

BIJZONDERE BEELDEN 

Het houten Mariabeeld in de huidige kerk is circa 
300 jaar oud en is afkomstig uit Noord Frankrijk. Het 
St Josephbeeld in is ongeveer 200 jaar oud en afkomstig 
uit België. Na de sluiting van de Sacramentskerk is de 

beeltenis van Elia mee verhuisd naar het Bispinckpark 
en heeft daar een mooie plaats in de ontmoetingsruimte 
gekregen.

Elia
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BEGRAAFPLAATS ADELBERT

Ook al wordt de begraafplaats Adelbert niet gesloten, 
toch mag deze niet ongenoemd blijven. Bouwpastoor 
Willenborg van Bloemendaal heeft ook de realisatie 
van de begraafplaats annex kapel geïnitieerd. Na de, 
indertijd gebruikelijke Latijnse, uitvaartviering was het 
usance de absoute op de begraafplaats te verrichten. 
Deze laatste zegen en eerbetoon vond vanaf 1924 plaats 
in de Adelbertkapel op de begraafplaats. Na een tijd 
voor deze dienst in onbruik te zijn geweest is de kapel, 
na een grondige restauratie, in ere hersteld. De kapel 
is weer een plaats die, mede dankzij veel vrijwilligers, 
dagelijks geopend is. In de hectiek van alle dag is er even 
ruimte voor stil gebed, een kaarsje voor een dierbare, 
een moment van bezinning of een afscheidsviering, in de 
huiskamer van de begraafplaats.
Op de Adelbert Begraafplaats staat nog een groot, 

wit natuurstenen Mariabeeld. Dat beeld stond in de 
Mariakapel, achter in de grote kerk. Maria draagt een 
schaal, waarop symbolisch al het lijden van de zieken aan 
God wordt opgedragen. Dit beeld werd geschonken door 
een parochiaan, maar kon niet geplaatst worden in onze 
huidige kerk.

EEN HECHTE DIACONALE PAROCHIEGEMEENSCHAP

De parochie Bloemendaal is altijd een hechte 
gemeenschap geweest, waar, zeker in de vorige eeuw, een 
grote groep vrijwilligers bereid was een taak op zich te 
nemen. Deze saamhorigheid zorgde er voor dat door de 
inzet van veel vrijwilligers het mogelijk was als parochie op 
velerlei gebied vertegenwoordigd te zijn. 
De aanzet voor het diaconale gezicht is gegeven door 
pastoor Laurentius Willenborg met het zogeheten 
‘Wereldziekenapostolaat’ dat op 1 november 1925 door 
hem is opgericht en waaruit ook de organisatie ‘De 
Zonnebloem’ is geboren. Pastoor Willenborg is begonnen 
om chronisch zieken een hele dag naar de kerk te halen. 
En hij stuurde elke maand een brief aan de zieken. Dat 
gebruik is wereldwijd overgenomen en gaat tot op de dag 
van vandaag nog altijd door. Die brieven worden in tien 
talen vertaald en over de hele wereld verzonden. Pastoor 
Willenborg is in de winter van 1945 overleden. 

ZIEKENTRIDUÜM

Het ziekentriduüm is altijd een parochiegebeuren 
gebleven. Drie dagen lang werden chronisch zieke mensen 
naar de kerk gebracht. De kerk stond vol met bedden en er 
was zelfs een rookhoekje voor de mannen. In een lokaal 
van de houten bijgebouwen van de Josephschool werden 
stapels brood gesmeerd en in het aangrenzende lokaal 
werden kannen koffie gezet en enorme hoeveelheden 
taartjes op schalen gedaan. Iedere morgen na een 
gezongen eucharistieviering moesten de kannen koffie 
en het gebak naar de kerk worden gebracht; als het 
regende onder de paraplu en bij felle zonneschijn diende 
deze als parasol. Tussen de middag werden bij de hotels 
Rozendaal en Iepenhove drie melkbussen gevuld met 
soep, die vervolgens werden uitgeserveerd  met vakkundig 
gesmeerde ‘open’ boterhammen. 
Ook de inwendige mens van de vrijwilligers werd 
niet vergeten. Waarbij in die tijd voorgangers, 
verpleegkundigen en verzorgenden, gescheiden van elkaar 
hun koffie dronken en een broodje aten.
’s Middag was er een optreden van de kinderen van 
de Josephschool die liedjes uit een musical zongen en 
tekeningen voor de gasten meegaven. Uit deze contacten 
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zijn levenslange vriendschappen ontstaan. 
Daarna was er wederom een gebedsdienst, waarna 
de gasten door een vrijwilliger of de ambulancedienst 
naar huis werden gebracht. De laatste dag vond de 
gezamenlijke ziekenzalving plaats; deze is nog lang in 
onze kerk traditie gebleven. Na afloop van het triduüm 
hoorde je ‘tot volgend jaar, sterkte, kom je ook weer?’ 
Menig traantje vloeide en niet alleen bij de gasten.
Eind 1989 werd de grote kerk gesloopt en werd het jaar 
daarop uitgeweken naar klooster Alverna in Aerdenhout. 
Dat was een grote verandering. Koffie werd in een mum 
van tijd door een automaat gezet en de afwas ging 
in een machine. Dat scheelde een hoop werk. In de 

oude kerk moest immers voor elke afwas water worden 
gekookt en was er een beperkt aantal kopjes. Daardoor 
was de afwas een soort perpetuüm mobile gedurende 
de dag. Nieuw was ook dat de soep door de koks van 
klooster Alverna werd gemaakt en dat was in vergelijking 
tot groenten- of tomatensoep wel even wat anders. 
‘Mullygatawny-soep’, dat woord was niet uit te spreken 
en werd gemakshalve doedelzakkensoep genoemd, 
waar iedereen ontzettend veel plezier om had. In 2000 
werd een boekje uitgegeven met de titel ’In gesprek met’, 
75 jaar ziekentriduüm in Bloemendaal. Drs. Cees van 
Steijnen en Tonneke Gieske hebben hiervoor mensen 
die jarenlang te gast zijn geweest en medewerkers, de 
mensen achter de schermen, geïnterviewd. De zwart-wit 
foto’s in het boekje laten het beeld zien vanuit de oude 
kerk en vanuit  Alverna. Uiteraard was de eerste foto 
die van pastoor L.J. Willenborg. De huisdrukkerij van het 
toenmalige St. Elisabeth of Grootte Gasthuis heeft het 
drukwerk verzorgd. Door de komst van internet en een 
toenemend aanbod van vakanties voor bedlegerigen 
bleek het Ziekentriduüm niet meer levensvatbaar. In 2004 
is een afsluitingsdag gehouden in de huidige kerk aan 
het Bispinckpark. De verzorgenden uit die tijd zien met 
weemoed, maar met een voldaan gevoel, om.

LEGÉND; ZUSTERPAROCHIE IN HONGARIJE 

Legénd ligt ongeveer 60 km noordoost van Budapest, in 
een van de armste gebieden van Hongarije. 
Vanaf 1992, al 30 jaar, bekommert onze parochie zich om 
deze parochiegemeenschap. Het leven daar valt niet mee: 
de ouderen blijven in het dorp, terwijl de jongeren naar 
de stad trekken. De scholen zijn er niet meer. Wel is er 
nog een gelegenheid voor kinderopvang. Onze hulp richt 
zich vooral op de ouderen: hongersnood is er niet. De 
meeste mensen hebben een groentetuintje en er is een 
levendige ruilhandel. Maar alle andere zorg is een groot 
probleem: een pensioentje heeft bijna niemand en van 
een overheidsbijdrage is nauwelijks sprake. Een keer in de 
week is er een gezamenlijke warme maaltijd.
De contactgroep en verschillende parochianen zijn diverse 
keren in Legénd geweest en konden met eigen ogen zien 
hoe er geleefd wordt. Ondanks het grote taalprobleem 

Bedden in de Kegelbaan-kerk

Gasten Ziekentriduüm

Ziekentriduüm Alverna

Verzorgenden achter de schermen
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is de ontvangst altijd allerhartelijkst. Een groepje zorgde 
voor het eten, anderen bakten allerlei koekjes en ook 
voor de eigengemaakte palinka werd gezorgd. Na de 
ontvangst werden de bezoekers meegenomen naar alle 
plekken waar hulp was geboden. De kerk op de heuvel 
waarvan het dak nu waterdicht is, de nieuw aangelegde 
betonweg en de steile trap die is voorzien van een 
leuning. Toch is een grote restauratie noodzakelijk. In de 
winter (vanaf oktober tot Pasen) kan men gebruik maken 
van de winterkerk in het dorp; deze is beter bereikbaar 
en goed te verwarmen. Doordat onze parochie diverse 
kosten voor haar rekening neemt, blijft dit mogelijk. De 
stookkosten zijn heel hoog. Ook het brengen van de 
ouderen moet georganiseerd worden en dat gaat niet 
voor niets. De contactgroep Legénd heeft nog veel te 
doen. Ondersteuning van onze zusterparochie gaat hoe 
dan ook door!

Een van de activiteiten die georganiseerd is om de kerk in 
Legénd te steunen, was een oecumenische fietsrally. Op 
een prachtige zonnige dag werd gefietst langs alle kerken 
binnen de gemeente Bloemendaal. In alle kerken werd 
iedereen gastvrij onthaald. De opbrengsten waren voor 
Legénd.

KERST-INN 

De Kerst-Inn is ontstaan in 1974. Een initiatief van onze 
parochie, maar op oecumenische basis. Na de kerstviering 
op eerste kerstdag werden alle banken los gemaakt en 
verticaal aan de zijkant van de kerk geplaatst. Op die 
manier ontstond er ruimte vóór het gordijn voor thee 
met tulband en borrel en achter het gordijn werden 
de dinertafels geplaatst. Ruim 200 gasten waren van 
harte welkom om met elkaar kerst te vieren. Veel hulp 
was nodig. Er was een sjouwploeg voor de banken, een 
versierploeg om leuke zitjes te maken en dinertafels 
te plaatsen en te dekken, een intekengroep om alle 
namen te checken, een serveergroep, een rijgroep om de 
gasten van huis op te halen en om 21.00 uur weer thuis 
te brengen en een stuurgroep die alles in de gaten hield 
en als laatste, maar onmisbaar, de koks om het heerlijke 
kerstdiner klaar te maken. Deze koks waren de koks van 
het toenmalige ziekenhuis Johannes de Deo in Haarlem. 

fietstocht Legénd Kerst-Inn

Na afloop een glaasje Kerst-Inn: de afwasploeg

Zomerkerk in Legénd 
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Ze kookten op hun vrije kerstdag voor ruim 200 gasten 
en voor alle medewerkers. Het diner werd vervoerd in 
grote pannen die weer geleend waren van de organisatie 
Bescherming Bevolking. Het was een groot succes. Toch 
kwam na 20 jaar een einde aan deze vorm en werd het 
een lunch in Huize Maranatha. Velen hebben hier dierbare 
herinneringen aan. Het was hard werken, veel lachen, veel 
plezier maar doodvermoeiend. Na afloop moest de kerk 
weer helemaal worden opgeruimd. Als traditie werd de 
kerk door de dominee gezogen en dronken we allemaal 
een ‘afzakkertje’ bij de pastoor in de pastorie. 

SAMEN KERK

Het klimaat in de kerk na het Tweede Vaticaanse 
Concilie bood veel meer ruimte voor de inbreng van 
lekenvoorgangers en vrijwilligers. Ook in onze parochie 
werden parochianen gestimuleerd om, na het volgen van 
opleidingen en kadercursussen, de taak als woord- en 
communievoorganger op zich te nemen. Een waardevolle 
periode zo bleek, zowel voor de parochianen als voor de 
voorgangers zelf. 
De Koorgroep heeft in die tijd, geïnspireerd door 
de liederen van Huub Oosterhuis, een Nederlands 
repertoire ingestudeerd. In diezelfde periode ligt ook 
het ontstaan van Anima Vitae; zij waren nauw betrokken 
bij de voorbereiding van thematische vieringen en 
hadden hun eigen muzikale repertoire. Ook voor de 
jeugd was er dankzij de inzet van vele vrijwilligers een 
ruim aanbod van gezinsvieringen, kindernevendiensten 
en projecten rondom Eerste H. Communie en Vormsel. 
Vieringen werden toegankelijker en stonden dichter bij 
de belevingswereld van de parochianen. Voor kinderen 
werd bijna letterlijk alles uit de kast gehaald om ze bij de 
vieringen te betrekken. Het werden de gouden jaren van 
‘samen kerk’ zijn.    

Doop met 5 wiegjes

Geef mij je hand, geef mij ze allebei…

Eerste H. Communie

Gezinsviering: kerstspel

Kerst-Inn: theeschenken
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CLUB IN DE DOB/ CLUB BOAZ  

Hoe is deze club ontstaan? Na de voorbereiding tot de 
Eerste H. Communie vonden de kinderen het jammer 
dat het afgelopen was. Geen bijeenkomsten meer in de 
vorm van verhalen, knutselen en liedjes zingen. Ook bleek 
dat na vier jaar het aantal kinderen dat na hun Eerste 
H. Communie mee wilde doen met het Vormselproject 
aanmerkelijk lager te liggen. Hoe kunnen de kinderen 
worden ‘vastgehouden’? Met enkele ouders en met 
behulp van een catecheet van het Bisdom en steun van 
de pastores is in 1992 een driejarig project ontwikkeld. 
De start was meteen ná de Eerste H. Communie, dus 
vanaf groep 5 tot en met groep 7, van oktober tot 
begin juni. De kinderen werden lid van de club, dus ze 
betaalden contributie. In groep 8 werden de kinderen 
losgelaten. Dat was een druk jaar voor de kinderen: 
musicals, kampen, nieuwe school kiezen, enz. enz. 
Wel kregen ze de uitnodiging om mee te doen aan het 
Vormselproject in dat jaar. Het leuke daarvan was dat 
ze, al hadden ze een andere school gekozen, elkaar op 
de voorbereidingsavonden weer terugzagen. Het is een 
groot succes geweest. Er werd gewerkt op drie locaties, 
Dennenweg, Overveen en Bloemendaal. Het project 
werd gedragen door allemaal vrijwilligers, moeders 

maar zeker ook vaders. Eén avond in de maand werd 
bij elkaar gekomen. In alle kerken was knutselmateriaal 
en limonade. De ouders zelf zorgden voor wat lekkers 
en één keer per jaar was er een Ouderavond voor alle 
groepen en een ‘bedank-avond’ voor alle vrijwilligers. 
Ook werd Aswoensdag en Witte Donderdag gezamenlijk 
met alle ouders gevierd. Als afsluiting van het seizoen 
was er altijd een picknick met speurtocht in het bos 
voor alle drie de jaren. De slotviering werd altijd geheel 
gemaakt naar het idee van de derdejaars kinderen. 
Die mochten een bijbelverhaal uitkiezen en dat werd 

Gezinsviering: tulpenkleed maken

Club in de DOB aan het werk

De KoorgroepVormsel

Anima Vitae
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uitgebeeld. Parochianen, alle kinderen met hun ouders 
en familie, maar ook vriendjes/vriendinnetjes waren van 
harte welkom bij deze slotviering. De viering werd altijd 
gerouleerd in de drie kerken. Toen deelname na 25 jaar 
langzaamaan terug begon lopen, de Dennenweg gesloten 
was en we opgingen in een groter verband, verwaterde 
het geheel. De pastores besloten het initiatief over te 
nemen en zo ging het korte tijd over in de Club BOAZ. Nu 
is er een groot aanbod van clubs voor kinderen, tieners en 
jong-volwassenen geconcentreerd in de Josephkerk en de 
Kathedraal. 

EEUWFEEST 

In 2017 bestond de parochie 100 jaar. Het eeuwfeest 
is uitgebreid gevierd, met een cabaret op 20 mei, met 
een feestelijke eucharistieviering op 21 mei en met een 
symposium op 18 november. 
 
CABARET VOOR PAROCHIANEN DOOR PAROCHIANEN

Onder de bezielende leiding van regisseur Marijke Kots 
werd samen met een groep parochianen het cabaret 
‘Wij houden jullie in de gaten’ geschreven en opgevoerd. 
Het bijzondere was dat de ‘Dames Bispinck’ ten tonele 
kwamen die, gezeten op hun wolkje, de geschiedenis van 

100 jaar Parochie Heilige 
Drie-eenheid konden 
volgen doordat zij contact 
hadden met de archivaris, 
‘Jozef Putman’, de verteller 
van het verhaal. Het cabaret 
zorgde voor een lach 
en een traan en is door 
alle ‘artiesten’ met groot 
enthousiasme gespeeld 
en gezongen. Een prachtig 

lied was gewijd aan Oda Bonarius. Zij was het hart, de 
motor, de promotor van onze parochie en heeft haar rol 
op buitengewone wijze vervuld gedurende vele decennia. 
Oda is overleden in 2016.
De laatste strofe uit het lied ‘Ode aan Oda’ (melodie De 
steppe) is veelzeggend:
‘Een ode aan Oda, die pal stond in moeilijke tijden,
maar heel doodgewoon schiep zij met humor en vreugde 
goede sfeer en vanzelf, ging die zich verspreiden.
De geest blijft nog waaien, zal jarenlang ons nog 
versterken, laten we dat niet vergeten.
De kern van de kerk hier, spil van de parochie,
een plaats in ons hart, dat heeft Oda….’
Het was een feest om elkaar te ontmoeten in ‘Vanouds het 
Dorpshuys’..

EUCHARISTIEVIERING

Op zondag is de feestelijke eucharistieviering gehouden in 
de kerk van de Heilige Drie-eenheid waarin pastoor Bart 
Putter voorging, met medewerking van de Koorgroep en 
Anima Vitae. De overweging werd gehouden door Erik van 
den Borne.

Club in de DOB afscheidsviering

Club in de DOB een bijbelverhaal bespreken Dames Bispinck

Cabaret 100-jarig bestaan
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SYMPOSIUM

In het kader van 100 jaar Parochie Heilige Drie-eenheid 
Bloemendaal is ook het idee ontstaan om dit jubileum te 
delen met de gehele Bloemendaalse gemeenschap. 
Op zaterdag 18 november is in de kerk van de Heilige 
Drie-eenheid een symposium gehouden over het thema: 
‘KATHOLIEKEN EN 500 JAAR REFORMATIE’.
Het symposium bestond uit twee interviews: een interview 
van Dick Duijves met Twan Geurts, theoloog en schrijver 
van ‘De Nederlandse Paus Adrianus van Utrecht’ en een 
interview van Aart Mak met Erik Borgman, hoogleraar 
theologie en directeur van het Tilburg Cobbenhagen 
Center van de Universiteit van Tilburg, over zijn 
laatstverschenen boek ‘Leven van wat komt; een katholiek 
uitzicht op de samenleving’. Het geheel werd muzikaal 
opgeluisterd door Annelies Kole en Harm Huson. Veel 
aanwezigen hebben dit bijzondere symposium met 
interesse gevolgd, het was een boeiende dag.

EPILOOG

Tot slot…?
Een indrukwekkende terugblik op 105 jaar parochieleven. 
Die natuurlijk bij lange na niet volledig is. Want naast 
al deze bijzondere momenten is zo ontzettend veel 
gebeurd in de parochie. Zoveel andere bijeenkomsten 
nog. Zovele ontmoetingen. Zovele mensen die geholpen 
zijn, door concrete hulp of gewoon door een luisterend 
oor. Voor zovele mensen was de parochie een geestelijk 
thuis. De mensen vonden er elkaar en God. Gaven elkaar 
en God een plaats in hun leven. Vormden een échte 
gemeenschap.
Weemoed bevangt iedereen die dit overzicht doorneemt 
en zich concreet probeert voor te stellen wat allemaal in 
de parochie is gebeurd. Misschien zelfs een verlangen 
naar vroeger. De verleiding is groot om vast te stellen ‘dat 
het boek dicht is’. Maar ik ben ervan overtuigd dat de 
parochie, met z’n kerkgebouwen, pastores, vrijwilligers 
en parochianen zo’n grote rol heeft gespeeld in het leven 
van mensen, dat de inzet die hier is geleverd voor altijd 
gevolgen zal hebben.
Waar een deur dichtgaat, gaat een raam open. ‘En de 
Heer deed de deur achter hem dicht.’ ‘Na verloop van 
veertig dagen opende Noach het venster dat hij in de ark 
had aangebracht’ (Gen. 7,16 en 8,6). Misschien mogen 
we het vele blauw in het glas-in-lood van de kerk aan 
het Bispinckpark wel zien als een verwijzing naar die 
zondvloed. We moeten er doorheen, maar mogen ook 
hoop putten uit die vele, vaak ook jonge mensen, die de 
kerken van Haarlem&BOAZ weten te vinden. En we hopen 
natuurlijk veel van onze parochianen te ontmoeten in de 
andere kerken van onze regio. Het Verhaal gaat door!

pastoor Bart Putter

Dit katern is 
samengesteld door de 
pastoraatsgroep.
Frieda,Trix, Pieta, 
Chantal, Tonneke en 
Marja

Bloemendaal, 
juni 2022

Viering 100-jarig bestaan

Interview Twan Geurts Interview Erik Borgman

100-jarig bestaan Koorgroep & Anima Vitae

Eucharistieviering

Pastoraatsgroep
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Nieuws uit parochie 
Overveen
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Drie Overveense pelgrims waren in Rome bij de 
Heiligverklaring van Titus Brandsma 
Dagelijks baden wij hardop in de bus voor deze held, 
deze martelaar en de man met uitstralende liefde. 
Gestorven om de waarheid en een apostel van de vrede. 
Een eigentijdse Heilige met een voorbeeldfunctie. Zelfs 
zijn kwelgeesten in Dachau wist hij nog te omschrijven als 
kinderen van God. Geketend aan een bevriende dominee 
liet hij zien wat oecumene betekent. Laat deze man maar 
bidden voor ons in de hemel.

Zondag 15 mei, gezeten op het Sint 
Pietersplein, bijzondere ervaringen. Je 
ziet zoveel jonge enthousiaste katholieke 
mensen. Jonge zusters, jonge priesters in 
hun kleurige kleding van de kloosterorde. 
Dat doet een mens goed en dit gelovig 

enthousiasme hebben wij lang niet ervaren in ons 
land. Men zingt, men klapt en schildert ter plekke een 
spandoek. Blijheid en ontroering deed een mede-
bedevaartganger zelfs huilen. De Eucharistieviering 
met lezingen en voorbeden in vier talen (Nederlands, 
Frans, Engels, Grieks) gaf je het gevoel van Samen Kerk. 
De gezangen bij ieder bekend en daardoor gevoelde 
saamhorigheid. Wij behoren tot de wereldkerk en getuigen 
hiervan. Op maandag in de Sint Pieter een plechtige 
dankdienst met voorganger kardinaal Eijk. Daarna tijdens 
een Italiaanse lunch in ristorante Il Papalino weer een 
bijzondere ontmoeting: met mgr. Karel Kasteel, die zes 
pausen als curie prelaat heeft gediend. Op verzoek 
schetste hij een aantal onderwerpen uit de Italiaanse 
preek van de paus:
‘Het is echt niet zo moeilijk om heilig te worden. Ieder 
mens heeft deze gave in zich. God geeft jou liefde en als 
je dit geschenk deelt met de medemens dan ben je zelf al 
heilig.’
‘Als je een echte arme bedelaar een muntje geeft, raak 
hem dan even aan en kijk hem of haar in de ogen.’
Tot slot gaf mgr. Kasteel ons nog een advies mee. 
‘Belangrijk in je leven om niet alleen je lichaam te 
verzorgen. Vergeet niet om ook je ziel en geest te 
onderhouden.’
Heilige Titus, bid 
voor ons en voor 
de wereldkerk!

bedevaartgangers: 
Trudy, Paula 

en Cor 

Heilige Titus Brandsma, 
bid voor ons’ 

Ik ben gelukkig in mijn leed
omdat ik het geen leed meer weet
maar ’t alleruitverkorenst lot,
dat mij vereent met U, o God.

Titus Brandsma, 1942
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De afsluitende tekst in het boek Job is een hoogtepunt van de wereldliteratuur. We ontmoeten Job als een geloofsgetuige 
die zijn protest uitschreeuwt in het aangezicht van het kwaad, totdat God antwoordt en zijn gelaat onthult. Wij kennen het 
verhaal: Job verliest alles in zijn leven, zijn rijkdom, zijn gezin en zelfs zijn gezondheid. Wij kennen de vurige bladzijden over 
Jobs protest die ons verbijsterd achterlieten. Toch, zegt de Heer, was Job goed bezig, zelfs toen hij kwaad werd op God. Hij 
was goed bezig, omdat hij weigerde te aanvaarden dat God een vervolger is. En als beloning geeft God Job al zijn bezittingen 
in tweevoud terug.

Het hoogtepunt van Jobs woede-uitbarsting is ook het 
moment van zijn geloofsbekering. Hij zegt: ‘Mijn verdediger 
leeft, tenslotte zal Hij deze wereld binnentreden. En al 
ben ik nog zo geschonden, ik zal God zien vanuit dit lijf. 
Aan mijn zijde zal ik Hem zien, met eigen ogen.’ Het is een 
eenvoudig geloof in Gods verrijzenis, in Jezus Christus, een 
eenvoudig geloof dat God altijd op ons wacht en komen 
zal. Dit verhaal laat op dramatische wijze zien wat er in het 
echte leven gebeurt: een persoon, een familie of een volk 
krijgt te maken met te zware beproevingen, beproevingen 
die niet in verhouding staan tot de menselijke kleinheid 
en broosheid. Sommige mensen worden overweldigd 
door een som van ellende die werkelijk buitensporig en 
onrechtvaardig lijkt. Ik denk aan ouders van kinderen met 
een ernstige handicap of degenen die chronisch ziek 
zijn …. Kunnen wij deze ‘excessen’ rechtvaardigen door 
te wijzen op de superieure rationaliteit van de natuur? 
Kunnen we die gelovig verklaren als een gerechtvaardigd 
antwoord op de schuld van de slachtoffers, zeggen dat ze 
het verdienden? Nee, dat kunnen we niet.
Er is een soort recht van het slachtoffer om te protesteren 

tegen het mysterie van het kwaad, een recht dat God aan 
iedereen toekent. Soms zeggen mensen tegen me: ‘Ik ben 
tegen God tekeer gegaan, omdat ik dit of dat probleem 
heb …’ Maar je weet toch dat protesteren een manier van 
bidden is? Wanneer kinderen tegen hun ouders tekeer 
gaan is dat een manier om hun aandacht te trekken en 
hun te vragen voor hen te zorgen. Als je in je hart pijn voelt 
en je hebt zin om te protesteren, ga dan ook tekeer tegen 
God. God hoort je, God is niet bang voor ons gebed van 
protest. Nee, God begrijpt het. Maar wees vrij in je gebed. 
Het gebed moet spontaan zijn, als dat van een zoon met 
zijn vader, die hem alles vertelt wat in hem opkomt, omdat 
hij weet dat zijn vader hem begrijpt. 
Jobs geloofsbelijdenis, die juist voortkomt uit zijn 
onophoudelijk beroep op God, wordt aan het eind 
voltooid met de bijna mystieke ervaring die hem doet 
zeggen: ‘Alleen van horen zeggen kende ik U, nu heb ik U 
gezien met eigen ogen.’ Er zijn zovelen van ons die God 
na een duistere ervaring beter kennen dan voorheen! Net 
als Job kunnen wij zeggen: ‘Ik kende U van horen zeggen, 
maar nu heb ik U gezien, want ik heb U ontmoet.’

Ga gerust tekeer tegen God: Hij luistert 
Paus Franciscus legt uit dat we ten overstaan van ellende onze woede mogen uiten bij God 

TUINPLOEG 

Eind mei vierde de tuinploeg de 
verjaardagen van Bernadette en 
van onze oudste vrijwilligster Trees 
Jünger, die 97 jaar werd en nog steeds 
werkzaam is op het kerkhof. 

Bernadette en Trees: wij zijn blij met 
jullie inzet, jullie groene vingers en jullie 
gezelligheid!

Over een gezellige vaartocht met de pastores leest u op pagina 41.
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PERSONALIA 

Gedoopt

*Zeven jaar geleden, op 25 april 2015, vond in 
Overveen het huwelijk plaats van Edwim Arturo 
Quezada Camacho en Jorien van der Meij, met als 
voorganger pastoor Bart Putter. Na hun huwelijk 
gingen zij wonen en werken in de Dominicaanse 
Republiek, het land van Arturo. Inmiddels zijn zij 
verblijd met drie kinderen en aangezien zij dit jaar 
enige weken naar Nederland kwamen, wilden zij heel 
graag hun jongste dochter laten dopen in de kerk 
waar zij getrouwd waren en het liefst door pastoor 
Putter, die daar natuurlijk toe bereid was. Op 24 april 
werd de zes maanden jonge Amaia Quezada van 
der Meij gedoopt (geboren op 1 november 2021) in 
aanwezigheid van zo’n 50 familieleden en vrienden, 
waarvan 20 uit de Dominicaanse Republiek waren 
meegekomen. De prachtige viering werd dan ook 
deels in het Engels en deels in het Nederlands 
gehouden. Pastoor Putter vond het bijzonder om 
het echtpaar weer te zien, blij dat ze weer in de 
kerk waren waar het allemaal begon en waar nu 

hun derde kind werd 
gedoopt. Arturo en 
Jorien voelen zich met 
ons verbonden en wij 
met hen. We hopen 
hen bij een volgende 
bijzondere gelegenheid 
weer te zien. Moge 
Amaia blijdschap en 
kracht aan haar geloof 
ondervinden.

*Zondag 1 mei was het 
dan zover voor Ellaria 
Freya (geboren op 
10-1-2021), dochtertje 
van Zeger Maarse en 
Remi-Danielle Blunden. 
Ellaria Maarse was 
zichtbaar verheugd dat 
de dag eindelijk was 
gekomen. Levendig en 
vol vreugde nam ze zelf 
aan het doopsel deel. Bij 
het dopen kronkelde ze 
zich zo in de armen van haar vader, dat ze ook de doopvont 
zelf even kon bekijken, voordat het water over haar hoofdje 
stroomde. Graag hield ze, schaterend van de lach bij de 
zalving op het hoofd, ook even de hand van kapelaan Nars 
vast. Het kleine beetje zout dat de kapelaan op haar tong 
legde, deed haar wel even de wenkbrauwen fronsen, maar 
al snel smikkelde ze ook dit enthousiast en gretig op. ‘Een 
goed teken’, zei kapelaan Nars, ‘want het zout wordt gegeven 
omdat Jezus eens zei: Gij zij het zout der aarde. Dat zei Jezus 
omdat zout beschermt tegen bederf en smaak geeft aan het 
eten. Met haar gretigheid en enthousiasme lijkt Ellaria er nu 
al naar te verlangen om door haar voorbeeld van liefde en 
goedheid, vriendelijkheid en eerlijkheid, smaak te willen gaan 
geven aan het leven van al degenen die zij op haar levensweg 
zal gaan ontmoeten, om zodoende, de wereld te beschermen 
tegen verval en bederf.’ Dat het zo moge zijn. Hartelijk 
gefeliciteerd!

GEDOOPT EN GEVORMD
Huib Gussenhoven
Op zondag 15 mei vond de doop plaats van een volwassene: 
Huib Gussenhoven ging al regelmatig naar de zondagsviering 
in diverse van onze kerken en hij wilde graag gedoopt 
worden. Het was een mooie doopviering in kleine kring door 
kapelaan Teun Warnaar. Na de doop ontving Huib ook het 
Heilig Vormsel. Hartelijke felicitaties voor Huib en wij wensen 
hem vreugde en steun in zijn geloof toe.
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Intenties

17 juli
familie Kimman, Ria van der Aar, ouders Bos-
Wartena, Ton en Lenie van Wijk, Gerard van 
der Veldt, Annie Joosten-van Bilderbeek, An 
Teeuwen-Schoorl, Marijke Jacobs-van Velsen, 
Stanislava Pecák-Seimlová, An Woerdman

31 juli
Erna Heertje-Kreijmborg, Ton Groenendijk, 
Hanny Möllmann-van der Vooren, Jos Huijzer, 
José Josso-Kuipers

7 augustus
pastoor Gijs Ockhuijsen, overleden familie 
Jünger, Ton en Lenie van Wijk, Jaap en Rie van 
der Aart, Cees van Schie, Ton Groenendijk, 
Fons Witte, Mia Ottolini-Smit

21 augustus
pastoor Jan Hopman, Erna Heertje-Kreijmborg, 
overleden familie Jünger, Hanny Möllmann-
van der Vooren, familie Kimman, ouders Van 
der Zwan-Willemse, ouders Bos-Wartena, 
Fini Willemse-Dahmen, Annie Joosten-van 
Bilderbeek, levenden en overledenen familie 
Kuttschrütter-Levelt, Annie Joosten-van 
Bilderbeek, Gerard van der Veldt, José Josso-
Kuipers, An Teeuwen-Schoorl, Marijke Jacobs-
van Velsen, Stanislava Pecák-Seimlová

4 september
Cees van Schie, Fons Witte, Ton en Lenie van 
Wijk, Mia Ottolini-Smit

18 september
Ton Groenendijk, Erna Heertje-Kreijmborg, 
overledenen familie Kimman, Hanny 
Möllmann-van der Vooren, overleden familie 
Jünger, familie Kimman, ouders Bos-Wartena, 
Gerard van der Veldt, José Josso-Kuipers, An 
Teeuwen-Schoorl, Marijke Jacobs-van Velsen, 
Stanislava Pecák-Seimlová

2 oktober
Ton en Lenie van Wijk, levenden en 
overledenen familie Kuttschrütter-Levelt, Cees 
van Schie, Fons Witte, Mia Ottoloni-Smit

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.

Overleden
Gerardus Maria van der Veldt
88 jaar. Hij woonde in St. Jacob in de 
Hout, Haarlem

Maria Virginie Jacobs-van Velsen
86 jaar. Zij woonde Zocherlaan, 
Bloemendaal

Begraven op RK Kerkhof Overveen

Cornelis Johannes van Schie, 86 jaar. 
Hij woonde Galle Promenade, 
Velserbroek.
Zijn asbus wordt begraven in een 
urnengraf.

Alphons Herman Bernard Witte, 93 jaar. 
Hij woonde Tigris in Amstelveen.

Maria Anna Agnes Ottolini-Smit, 89 jaar. 
Zij woonde in de Blinkert, Haarlem.

Anna Maria Cornelia Teeuwen-Schoorl, 
96 jaar. 
Zij woonde aan het Duinvlietspad, 
Haarlem.

Stanislava Pecák-Seimlová, 89 jaar. 
Zij woonde in Tsjechië en overleed in juni 
2021. 
Haar asbus werd bijgezet in het 
familiegraf.

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!



24 - Parochieblad -

eventuele aangepaste 
tijden staan bij de 

betreffende dag vermeld

Overveen 
10.00 uur

Zandvoort 
10.00 uur 

Schalkwijk      
10.00 uur

Joseph
9.30 en 11.00 uur

Bavo       
10.00 uur 

Groenmarkt       
10.30 uur 

9.30 uur kinderwoorddienst  
muv 4e zondag 

Elke zondag 11.00 Hoogmis 
Elke zaterdag 19.00 uur eucharistieviering

Zondag 10 juli pastoor B. Putter                           kapelaan N. Beemster kanunnik A. Hendriks                                    kapelaan T. Warnaar F. Visser

Zondag 17 juli pastoor B. Putter                           kapelaan T. Warnaar kapelaan N. Beemster                                      mgr. J. Hendriks                                           diaken R. Mascini

Zondag 24 juli kapelaan N. Beemster                       kapelaan T. Warnaar kanunnik A. Hendriks                                    mgr. J. Hendriks                                           pastor B. van Oploo

Zondag 31 juli kapelaan N. Beemster                       diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks                                    pastoor B. Putter                                         W. Blüm, themaviering

Zondag 7 augustus pastoor B. Putter                           diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks                            kapelaan T. Warnaar diaken R. Mascini

Zondag 14 augustus diaken G.J. v.d. Wal kapelaan T. Warnaar kanunnik A. Hendriks                            mgr. J. Hendriks                                           broeder Savio

Maandag 15 augustus
19.00 uur kanunnik A. Hendriks              

Hoogmis m.m.v. Schola                           

Zondag 21 augustus kapelaan T. Warnaar diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks                            pastoor B. Putter                                         A. McDonnell 

Zondag 28 augustus kapelaan T. Warnaar pastor D. Duijves kanunnik A. Hendriks                                 pastoor B. Putter                                         L. Besselink 

Zondag 4 september pastoor B. Putter                               diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks                                 kapelaan T. Warnaar A. McDonnell 

Zondag 11 september T. Boddaert diaken G.J. v.d. Wal
kapelaan T. Warnaar                                       
Familiezondag light

pastoor B. Putter                                         diaken R. Mascini

Zondag 18 september pastoor B. Putter                               diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks                                 kapelaan T. Warnaar pastor B. van Oploo

Zondag 25 september diaken G.J. v.d. Wal pastor D. Duijves
kapelaan N. Beemster en T. Warnaar                                      

Familiezondag pastoor B. Putter                                         W. Blüm, themaviering

Zondag 2 oktober kapelaan N. Beemster                       pastoor B. Putter                                         kanunnik A. Hendriks                                    
Bavo-feest                                               

mgr. J. Hendriks, pastoor Bart Putter                           
kapelaan T. Warnaar 

Zondag 9 oktober pastor D. Duijves kapelaan T. Warnaar 
kapelaan N. Beemster                                       

Familiezondag light pastoor B. Putter                                         diaken R. Mascini

Zondag 16 oktober kapelaan T. Warnaar diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks                                    mgr. J. Hendriks                                           pastor B. van Oploo

Weekendvieringen 

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

Vieringen thuis volgen:
De vieringen in de St. Bavokathedraal te Haarlem kunnen op ma, di, do om 9.00 uur, op vr om 7.30 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.
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eventuele aangepaste 
tijden staan bij de 

betreffende dag vermeld
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Zondag 17 juli pastoor B. Putter                           kapelaan T. Warnaar kapelaan N. Beemster                                      mgr. J. Hendriks                                           diaken R. Mascini

Zondag 24 juli kapelaan N. Beemster                       kapelaan T. Warnaar kanunnik A. Hendriks                                    mgr. J. Hendriks                                           pastor B. van Oploo

Zondag 31 juli kapelaan N. Beemster                       diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks                                    pastoor B. Putter                                         W. Blüm, themaviering

Zondag 7 augustus pastoor B. Putter                           diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks                            kapelaan T. Warnaar diaken R. Mascini

Zondag 14 augustus diaken G.J. v.d. Wal kapelaan T. Warnaar kanunnik A. Hendriks                            mgr. J. Hendriks                                           broeder Savio

Maandag 15 augustus
19.00 uur kanunnik A. Hendriks              

Hoogmis m.m.v. Schola                           

Zondag 21 augustus kapelaan T. Warnaar diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks                            pastoor B. Putter                                         A. McDonnell 

Zondag 28 augustus kapelaan T. Warnaar pastor D. Duijves kanunnik A. Hendriks                                 pastoor B. Putter                                         L. Besselink 

Zondag 4 september pastoor B. Putter                               diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks                                 kapelaan T. Warnaar A. McDonnell 

Zondag 11 september T. Boddaert diaken G.J. v.d. Wal
kapelaan T. Warnaar                                       
Familiezondag light

pastoor B. Putter                                         diaken R. Mascini

Zondag 18 september pastoor B. Putter                               diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks                                 kapelaan T. Warnaar pastor B. van Oploo

Zondag 25 september diaken G.J. v.d. Wal pastor D. Duijves
kapelaan N. Beemster en T. Warnaar                                      

Familiezondag pastoor B. Putter                                         W. Blüm, themaviering

Zondag 2 oktober kapelaan N. Beemster                       pastoor B. Putter                                         kanunnik A. Hendriks                                    
Bavo-feest                                               

mgr. J. Hendriks, pastoor Bart Putter                           
kapelaan T. Warnaar 

Zondag 9 oktober pastor D. Duijves kapelaan T. Warnaar 
kapelaan N. Beemster                                       

Familiezondag light pastoor B. Putter                                         diaken R. Mascini

Zondag 16 oktober kapelaan T. Warnaar diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks                                    mgr. J. Hendriks                                           pastor B. van Oploo

Weekendvieringen 

DOOR DE WEEK 
St. Josephkerk, Haarlem
09.00 uur ma, wo en vr 
12.00 uur zaterdag, vooraf 
bidden Rozenkrans
09.30 uur 3e zaterdag 
Tridentijnse Mis 
Uitstelling Allerheiligste: 
vrijdag na viering 9.00 uur 
zaterdag van 16.00-17.00 uur

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

Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 
9.30 uur 1e vrijdag 

Stiltecentrum, kapel
open ma, di, do en vr  
9.30-12.00 uur

Bavo-kathedraal, Haarlem
9.00 uur ma, di en do en  
7.30 uur vrijdag biecht-
gelegenheid 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

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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Nieuws uit parochie 
Aerdenhout

GEDOOPT

Zaterdagmiddag, 11 juni, was het feest in 
de Antoniuskerk. Middelpunt was ROQUE 
MATTEO. Hij was pas 1 jaar geworden. Op 
zich al bijzonder; bij zijn geboorte waren er 
zorgen. Hij is goed bezig zijn achterstand 
in te halen. Zeker dankzij alle support van 
artsen, familie en vooral zijn ouders Rogelio 
en Mara Bakels. Nu werd hij gedoopt in 
de bron van Levend Water. Mooie wensen 
werden uitgesproken door zijn peetouders. 
Zo op handen gedragen werd hij gedoopt 
in de naam van de Vader, de Zoon en 
Heilige Geestkracht en werd zijn doop- en 
levenskaars ontstoken aan de Paaskaars. 
Een inblauw geschilderde doopdruppel 
gaat naar de Filippijnen, waar zijn familie 
niet kan wachten hem te zien. Eerst nog wat 
aansterken thuis op IJburg, Amsterdam.

OVERLEDEN

† Reizen heeft TOM DANIËLS in zijn leven veel moeten doen. ‘Het 
was een mooie dag om te reizen. Bij volle maan op een vroege 
lenteochtend, terwijl de eerste vogels zongen, is hij van ons 
heengegaan’, zo meldden zijn echtgenoot Lilly, hun kinderen en 
kleinkinderen. Het is 19 maart. 
Tom stond ieder dag met goede zin op. Heel vroeg al, nog in pyama, 
loopt hij de tuin in. Hij groet de vogels en de dingen. Hij gaat aan de 
slag in de tuin. Tom is in zijn element. De grote Tom is altijd ook kind 
gebleven. De vogel die het duidelijkst zijn stem laat horen is Tom zelf. 
Waar hij ook kwam was hij heel aanwezig, aandachtig, blij mensen te 
zien. Zo kenden we hem ook in de Antoniusparochie. Hij hield van de 
na-zit. Niet zelden gingen parochianen nog mee naar zijn thuis. Tom 
en Lilly waren heel gastvrij. Met die instelling heeft hij twee periodes 
meegewerkt in het vroegere Antoniusparochiebestuur. Hij was een 
man van actie. ‘Genoeg gepraat nu. Wat gaan we doen?’ Zo ging het 
ook in het bestuur van de Antoniusschool onder directeur Wim de 
Jong. Bij feestelijke evenementen wist hij te enthousiasmeren en van 
alles te organiseren. Niet anders was het gegaan op zijn liefdespad en 
in zijn succesvolle zakenleven. Lilly Haar, geboren Duitse, had hij op 
een koorreisje in Oostenrijk ontmoet. Hij kreeg het voor elkaar dat zij 
haar plan om als au pair naar de VS te gaan omboog naar een baan 
in Amsterdam. Daar moest Tom het bedrijf na het overlijden van zijn 
vader voortzetten. Daar trad zijn feeling voor trends aan het licht. 
Belangrijk bij mode is gevoel voor kleur, stoffen, accessoires. Twee 
dochters, partner en vier kleinkinderen kwamen in hun leven. Er kwam 
meer tijd voor hen. Daar hebben allen van genoten. Eigenlijk kon hij 
niet accepteren, dat jammer genoeg de laatste jaren zijn herinneringen 
vervaagden. Hij behield zijn krachtige stem én zijn liefde voor muziek.
Na de uitvaart in ‘zijn’ Antonius werd hij begraven op de r.k. 
begraafplaats Adelbert in Bloemendaal. Thomas Adrianus Johannes 
Daniëls is 84 jaar geworden.

ALOYSIUS JOHANNES BERNARDUS BLONK 
* 31 maart 1940  -  † 2 april 2022
Op 2 april 2022 overleed Aloys Blonk. Hij woonde op een paar 
maanden na, zijn hele leven in de Professor Van der Waalsstraat in 
Haarlem.
Aloys werd 82 jaar oud. De laatste maanden verbleef hij in een 
verpleeghuis omdat hij, door dementie waaraan hij de laatste jaren 
leed, niet langer alleen thuis kon blijven wonen. Hij was getrouwd 
met Marianne en door haar ziekte was ook zijn leven niet gemakkelijk. 
Regelmatig werd Marianne opgenomen en verzorgde Aloys, met wat 
hulp, hun zoon Reinier. 

Sam’s Kledingactie

In Zandvoort en Aerdenhout vond 
op 13 en 14 mei weer de halfjaarlijkse 
kledingactie plaats. De opbrengst was 
rond de 2 ton aan kleding. Veel dank 
aan alle gevers van deze kleding en 
aan de hulpen op vrijdagavond en 
zaterdagochtend ! 
De volgende actie vindt in 
het najaar plaats. 
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Hij was de oudste van zeven kinderen en er was altijd wel wat loos in 
huis. Meewerken in de aardappelhandel van vader was ‘normaal’. Er 
werd niet gevraagd of hij dat wilde. Hij studeerde thuis, behaalde de 
diploma’s SPD 1 en 2 en werkte daarna jarenlang als boekhouder, maar 
deed ook de administratie voor het bedrijf van zijn vader.
Aloys was geen man die vooraan stond en aandacht trok. Het 
eenvoudige, daar was hij goed in en hij hield ook vol waarmee hij was 
begonnen.
Hij was een groot liefhebber van vissen en de lezing in de 
uitvaartviering ging dan ook over de leerlingen die na Jezus’ dood 
terugkeerden naar hun oude beroep als vissersman, tot Jezus aan de 
kant stond en liet zien dat het anders moest. Na de viering hebben 
we Aloys naar Heemstede gebracht, waar hij werd begraven bij zijn 
Marianne. We wensen zijn zoon Reinier en zijn vrouw Ariane veel 
kracht om dit verlies te dragen.

Annemiek Blonk, pastoraal werker

† Op Witte Donderdag, 14 april, was de afscheidsdienst van  
COBY VAN SCHIE-COBELENS in de kapel op de r.k. begraafplaats 
Adelbert te Bloemendaal.
Een gedenkwaardige dag in de Goede Week naar Pasen vanwege 
het Laatste Avondmaal. Jezus haalde met zijn vrienden de 
bevrijdingsverhalen op tijdens het pesachmaal. Het feest van ‘de 
tafel van één, brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn’. Juist 
aan de rituelen rond de huiselijke tafel werd, zeker op feestdagen, in 
huize Van Schie grote zorg besteed. Daar was je met zijn allen bijeen, 
keek ieder uit naar de speech van vader Jacques. Daar had moeder 
Coby aankleding feestelijk tot in de puntjes verzorgd. Kinderen en 
kleinkinderen bewaren er dierbare herinneringen aan.
Coby, geboren in 1929 in Haarlem-Noord, groeide op in een gezin, waar 
de waarden en normen van het Rijke Roomsche leven onaantastbaar 
waren. Laat die maar over aan paus en zijn wijze theologen. Bij 
de familie van haar man lag dat allemaal genuanceerder. Haar 
werk bij KLM en later het leven met hun kinderen verruimde haar 
levensinstelling. In het bedrijf van haar man Loots Frisdrankenindustrie 
B.V. zorgde zij voor de gastvrije sfeer op de achtergrond. Coby hield 
heel erg van bloemen verzorgen. Na het plotseling overlijden van 
Jacques in 2017 verhuisde ze naar Zorgvilla Fleurâge in Bloemendaal, 
een bloemrijke omgeving. Haar herinneringen vervaagden, maar haar 
hartelijkheid en liefde voor bloemen bleven. Naar Jacques bleef ze 
elke dag zoeken. Ze waren in 63 jaar huwelijk ook altijd een hecht 
team geweest. Letterlijk op handen en schouders gedragen door haar 
kleinkinderen werd ze begraven bij haar man.

THERESIA MARIA *HIEL* BROUWER–VAN 
RIEL * 15 augustus 1939  -  † 4 juni 2022
Hiel werd geboren in Alkmaar, trouwde met 
Wytse en ze werden ouders van dochter 
Fieke en zoon Wouter. Het gezin werd later 
uitgebreid met schoondochter Nynke en 
kleinkinderen Thijmen en Imke.
Herinneringen aan Hiel die naar boven 
kwamen zijn haar toewijding aan haar gezin, 
haar werk, haar sociale bewogenheid en 
betrokkenheid bij kinderdagverblijf Margriet. 
Maar ook haar sportiviteit, ze hield van 
golfen, tennissen en schaatsen en er werden 
reizen gemaakt.
Ze genoot van het wonen in het huis in de 
Sparrenlaan, niet ver van de Antoniuskerk. De 
kerk die zo fijn was om er gewoon maar even 
stil te zijn.
Hoe moeilijk was het voor een zelfstandige 
vrouw als Hiel door Alzheimer de regie kwijt 
te raken over je gaan en staan en tenslotte 
niet meer thuis te kunnen wonen.
In de meer dan 60 jaar die Hiel en Wytse 
elkaar kenden werden veel herinneringen 
gemaakt en konden ze soms elkaars 
gedachten lezen. Het is zoals het 
borduurwerk dat Hiel maakte en ook 
afgedrukt stond op de rouwcirculaire: ‘De 
trouwe liefde spreekt niet luid, maar komt in 
kleine daden uit.’ 
Er werd gelezen: Je hebt niet voor niets 
geleefd en daarom zul je nu het licht van de 
vrede zelf mogen aanschouwen, herschapen 
worden door de liefde zelf en je eindelijk 
thuis geborgen weten. Moge dat zo zijn.
Na de viering werd Hiel in moeder aarde 
gelegd aan de Bergweg in Bloemendaal.
Moge zij rusten in vrede.    

Tonneke Gieske-Post
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Zomerexpositie
Officiële opening 10 juli, 11.45 uur.

Van harte uitgenodigd!
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Vertelling over 
Titus Brandsma
Peter Vermaat is dichter-verteller, 
poppenspeler-theatermaker. Hij vertelt 
poëtische verhalen met een biografisch 
of sprookjesachtig karakter voor 
volwassenen. In zijn theatrale vertellingen 
visualiseert hij zijn verhalen met 
karakteristieke (vaak levensgrote) poppen 
en objecten. Hij wordt gefascineerd door 
de grote vragen en de kleine verhalen in 
het menselijk bestaan. Op zijn manier 
geeft hij daar vorm aan in zijn theater. 
Biografisch zijn de theatrale vertellingen 
over Titus, Slauerhoff, Paulus en Elisabeth 
van Thüringen. Op 23 en 24 september is 
hij met ‘Titus, held of heilige?’ te zien in de 
Karmelkerk, Stommeerweg 15, Aalsmeer, 
aanvang 20.00 uur. 
Reserveren: maak € 10,- over op reknr. 
NL03 INGB 0000937083 t.n.v. rk kerkbest. 
vd. par. OLV vd Berg Carmel ovv gewenste 
datum, uw naam en volledige adres.

Ook diaconie
De vakantie komt er aan! Na twee magere jaren vanwege de Corona-
pandemie mogen we nu weer volop dromen van een weekje weg of 
vakantiedagjes uit. Voor de vrijwilligers in de diaconale werkgroep 
betekent dit zeker: ‘werk aan de winkel’. Wat we zoal van plan zijn of 
liever gezegd graag willen doen ligt na jaren wel vast. Toen we in 2009 
vanuit de diaconie met de vakantie-actie begonnen was er een lijst 
van negen voedselbankadressen. Die lijst van toen is nu, in de loop 
der jaren, uitgegroeid tot 95 adressen van gezinnen met kinderen, 
alleenstaanden en ouderen waarvan we weten dat een envelop met een 
extra vakantiecentje heel welkom is. 

Zes weken vakantie, zes weken geen school voor kinderen, met niets 
om naar uit te kijken. Gelukkig is er dan het Jongerenwerk van Pluspunt 
dat ontzettend actief is voor de jeugd met:
-  Walibidag voor alle kinderen die het thuis niet zo breed hebben. En 

natuurlijk hoort daar patat en limonade, ijs en snoep bij. Gewoon 
een bijzondere vakantiedag dus!

-  Kids run voor de kinderen in de lagere schoolleeftijd voor diezelfde 
doelgroep. 

-  Het Loesoe huiskamervakantieproject met allerlei activiteiten voor 
de oudere jeugd en jongeren. 

Wat kunnen we als diaconie, als Kerk in de Samenleving hiermee? 
Alle vakantiedromen kunnen alleen werkelijkheid worden als er 
geld voor is. Natuurlijk organiseren wij de kinderactiviteiten niet zelf, 
maar is het Stichting Pluspunt die, naast de vele dingen die ze voor 
kinderen doet, ook dit als welzijnsorganisatie mogelijk maakt en die 
wij hierin als betrokken kerkmensen graag steunen. Want zonder geld 
voor de bus en het entreegeld geen Walibidag, geen Kids run en ook 
geen Loesoe vakantieweken. Vaak is de gevraagde eigen bijdrage al 
onbetaalbaar voor deze groep gezinnen met kinderen. Een dagje 
uit met papa en/of mama, of een uitstapje per trein naar Artis, zal 
voor velen een te dure aangelegenheid zijn. Zonder geld is er ook 
geen extraatje voor alleenstaanden en ouderen die een heel jaar al 
van heel weinig moeten rond zien te komen. Gelukkig krijgen we om 
dit te verwezenlijken ondersteuning vanuit onze eigen BOAZ IPCI 
en mogen we ook rekenen op vaste bijdragen uit enkele fondsen en 
stichtingen, maar u begrijpt: hoe meer geld er binnen komt, des te 
hoger het extraatje kan worden. In de kerkdienst van 26 juni waarin ik 
de voorganger mocht zijn, heeft ook de bekende rugzak weer achter in 
de kerk gehangen om uw bijdrage in te ontvangen. Natuurlijk hoort u 
meer van mij, van ons, met een verslag/verhaal over de vakantie als die 
voorbij is. 
Namens al mijn maatjes in de diaconale werkgroep,  

Tilly Boddaert

Sam’s Kledingactie

In Zandvoort en Aerdenhout vond op 13 en 
14 mei weer de halfjaarlijkse kledingactie 
plaats. De opbrengst was rond de 2 ton aan 
kleding. Veel dank aan alle gevers van deze 
kleding en aan de hulpen op vrijdagavond en 
zaterdagochtend ! De volgende 
actie vindt in het najaar plaats. 

Fair trade artikelen

Gedurende de Zomerexpositie zijn 
ook fair trade artikelen te koop, uit 
o.a. Oeganda met daarnaast ook 
Agatha-souvenirs.
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ZONNEBLOEMLOTERIJ

De Zonnebloem afdeling Zandvoort bestaat 51 jaar.  
De afdeling maakt deel uit van de Nationale Vereniging 
De Zonnebloem, die een van de grootste landelijke 
vrijwilligersorganisaties in Nederland is. Zij zet zich in 
voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, 
leeftijd of handicap. Zo’n 150.000 mensen genieten jaarlijks 
van dagactiviteiten en aangepaste vakanties. Deze activiteiten, 
en met name de persoonlijke aandacht en begeleiding, 
voorzien in een sterk groeiende behoefte in onze vergrijzende 
samenleving.. 
Onze Zandvoortse afdeling kon, eindelijk, voorzichtig weer 
starten met een aantal activiteiten, waaronder  een bezoek 
aan de Bloemencorso, de Keukenhof en wandelen in de 
Waterleiding Duinen. Alles uiteraard aangepast en met de 
nodige hulpen, verpleegkundigen en rolstoelen. Ook hopen we 
dit jaar, eindelijk, met een kleine groep weer een aangepaste 
vakantieweek te kunnen houden. De week is vanaf 2020 
diverse malen verschoven en verschoven, maar gaat nu 
hopelijk in oktober plaatsvinden. Voor het organiseren van 
deze, aangepaste, activiteiten is veel extra geld nodig. Daarom 
vindt elk jaar een loterij plaats. Op zondag 28 augustus zullen 
weer Zonnebloemloten aangeboden worden na afloop van de 
viering. De kosten zijn € 2,- per lot. Er zijn geldprijzen te winnen 
tussen € 15,- en € 15.000,-, cadeaubonnen, laptops, e-readers, 
iPads, electrische fietsen, dagjes uit of weekendjes weg. De 
trekking vindt plaats op 10 oktober. De trekkingslijst zal o.a. op 
Teletekst te vinden zijn, op de Zonnebloemwebsite:  
www.zonnebloem.nl/loterij en in het volgende Parochieblad.

Wilt u niet wachten met loten 
kopen, dan kunt u ook tijdens de 
Zomerexpositie in de kerk terecht!

  
Taizevieringen

De komende vieringen zijn op 9 september en 7 oktober in de 
Protestantse Kerk aan het Kerkplein, aanvang 19.30 uur, inzingen 
voor wie wil om 19.00 uur.

Klaverjassen

De laatste klaverjasavond was op 17 juni. Er wordt weer gestart 
op 21 oktober, aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.

OVERLEDEN

IN MEMORIAM - FRANSJE PENNEKAMP
We gedenken FRANCISCA CHRISTINA MARIA 
VAN DER BRAAK. Bij velen van ons beter bekend 
als Fransje Pennekamp. Op 15 juni 1936 werd ze 
in Amsterdam geboren en dit jaar gaf ze op 22 
maart haar leven terug aan haar Schepper. In 
liefde hebben haar drie zonen haar laten gaan, 
dankbaar voor haar leven, haar kracht en haar 
doorzettingsvermogen. ‘Om los te laten is liefde 
nodig…’ Fransje, in mijn herinnering leeft ze verder 
als een zelfbewuste vrouw, geïnteresseerd in 
alles wat er om haar heen gebeurde. Ze zag en 
overdacht de dingen en vormde er haar eigen 
mening over. Vanuit haar filosofische instelling 
stond geen enkel antwoord op een vraag voor 
eeuwig vast en kon elk probleem meerdere 
waarheden hebben. Een gesprek met haar 
was niet altijd makkelijk, want het moest altijd 
wel ergens over gaan en inhoudelijk ook een 
bepaalde diepgang hebben. Toen ze trouwde 
had ze, zoals dat toen hoorde, de naam van haar 
echtgenoot aangenomen: Pennekamp en later 
toen er, haast ongemerkt voor de buitenwereld, 
een einde aan hun echtverbintenis kwam, bleef 
ze uit betrokkenheid en naamgebondenheid met 
haar kinderen die naam aanhouden. Haar stelregel 
was: de regie in eigen handen houden: vooruit 
zien, regelen en baas over je eigen leven blijven. 
Maar hoe anders is het verlopen. Toen, nu bijna 
twee jaar geleden, na een val bleek dat ze niet 
langer zelfstandig kon wonen moest ze de regie uit 
handen geven en in de loop van maanden merkte 
je dat ze de draadjes met alles wat haar lief was 
los begon te maken. Fransje, eigenzinnig en open 
als een gesloten boek is in leven en sterven haar 
eigen weg  gegaan. Bij mijn laatste bezoek nam 
ze onbewust afscheid met de woorden van haar 
patroonheilige Franciscus: ’Groet iedereen van 
mij en bedank iedereen voor alle dingen die we 
samen beleefden. Ik ben te moe om nog iedereen 
te zien. Dank voor alles…’ 
Op 31 maart hebben we haar in een gezongen 
viering uitgeleide gedaan en begeleid naar 
haar geboortegrond, de door haar zelf gekozen 
rustplaats op Zorgvlied te Amsterdam. Terug-
gekeerd naar de schoot van ontferming, naar haar 
en onze God.     

Tilly Boddaert-Geerards



    31- Parochieblad -

PERSONALIA 

IN MEMORIAM
Op 2 juni overleed THEO WIJNEN in de leeftijd van 90 jaar. 
Op zijn ziekbed schreef hij: ‘Ik zou hen die bedroefd zijn 
willen vragen hun tranen te drogen en te luisteren naar een 
zacht fluisterende echo die aan de goede tijden, de zonnige 
dagen en aan mijn pianomuziek doet denken. Ik zou een 
glimlach willen achterlaten op jullie gezicht.’
Ze waren er allebei de tranen en de glimlach bij zijn 
afscheid in de Agathakerk. Theo gedenken in een kort in 
memoriam is onmogelijk. Er is een boek voor nodig voor 
zijn volle bewogen muziekleven. Er zijn er, die ooit een 
filmscenario van zijn leven hebben overwogen. Theo was 
muziek. De eerste officiële bevestiging was toen hij als 
15-jarige door Willem Andriessen werd toegelaten tot 
het Amsterdamse Conservatorium voor piano en orgel 
als bijvak. Een jongen uit de Peel, Someren, oudste uit 
het gezin van acht. Hij had thuis in het café van zijn vader 
pianovingers ontwikkeld. Door de oorlog had hij de lagere 
school niet eens kunnen afmaken. Het was geen vetpot. ‘Er 
zijn nog zeven kinderen’, zou vader Wijnen zeggen, toen hij 
na een speciale leerroute cum laude het diploma solopiano 
had gehaald. Als beste van zijn jaar had hij met het Brabants 
Orkest het pianoconcert van Edvard Grieg mogen spelen. 
Nu moest hij toch wat zien te verdienen, de woorden van 
zijn vader indachtig. Vanuit zijn kosthuis in Amsterdam 
schnabbelde hij in hotels en kroegen in het nachtleven. 
Daar werd hij gespot door de directeur van het Amstel 
Hotel. ‘Blijf bij ons als huispianist.’ Theo is er veertig jaar 
dag in dag uit gebleven als huispianist. Daarnaast 20 jaar 
vaste organist in de Franciscus van Assisi-kerk ‘De Boom’ 
in Amsterdam Bos en Lommer, zondags en bij rouwen en 
trouwen. Theo beheerste voor de gasten in het Amstel 
Hotel alle genres van muziek: klassiek, jazz, musical, easy 
listening. Het is dringen rond de vleugel. Daarvan getuigt zijn 
logboek, vol dankbetuigingen van zoveel grote artiesten: 
Arthur Rubinstein, Vladimir Horowitz, Jehudi Menuhin, Errol 
Garner, Stevie Wonder, The Beatles, enz, enz. Met zijn eigen 
‘Roy Dennis Combo’ nam hij platen op. Daarin drumde de 
bekende Kees Kranenburg van The Ramblers. In het ‘Stan 
Huygens journaal’ werd geregeld verslag gedaan vanuit 
het Amstel Hotel. Er kwamen andere tijden. Huispianisten 
bestaan niet meer. Zo begon Theo een tweede muzikale 
leven in Zandvoort, waar hij al met zijn partner Anne 
woonde. Zoon, schoondochter en kleindochter in de VS, 
ook muziektalenten. Vooral na het overlijden van Anne 
heeft Theo zijn talent in dienst gesteld van het muziekleven 
in Zandvoort. Bij mannen- en vrouwenkoren als begeleider 

en alleskunner. Hij speelde bij mensen met een haperend 
brein in ‘De Zandstroom’. Hij speelde met ‘De Zonnebloem’ 
en in de Agathakerk. Hij werd een vast baken bij menig 
Kerst- en Nieuwjaarsconcert. 
Hij voelde zich bij dit alles niet te goed. Integendeel. Hij 
genoot mee. Hoe geliefd hij zich maakte bleek wel toen 
meer dan 50 leden van diverse koren spontaan aansloten 
bij het Agathakoor voor de uitvaartdienst. Speciaal voor 
hem studeerden ze gezamenlijk de avond ervoor een ‘Ave 
Maria’ in.  Zelf verlies ik in Theo ook een dierbare vriend, die 
met mij menig onbeholpen vioolstreek wilde meespelen.
Joke Hilbers sprak mede namens de vriendinnen van ‘Music-
All-in’, Josine Buter, fluitiste en steun en toeverlaat, speelde 
prachtig Debussy en Theo’s favoriete nummer ‘De Zwaan’ 
van C. Saint-Saëns. Hieronder het aandoenlijke verhaal, dat 
schoondochter Audrey vertelde over Theo als dierenvriend. 
Hij hield speciaal van katten. Is het niet bijzonder, dat een 
van zijn katten ooit kwam van de familie Toscanini! (De grote 
pianist Horowitz was getrouwd met Wanda, dochter van 
Arturo Toscanini, beroemde dirigent van de Scala in Milaan 
en de Metropolitan in New York.) Theo werd begraven op 
de Agathabegraafplaats naast de kerk.

emeritus pastor Dick Duijves

Theo en de kauw
In Amsterdam vonden Theo en zoon Frédéric jaren geleden 
een jonge kauw in de tuin. Theo bracht hem naar binnen. 
Samen zorgden ze voor het vogeltje tot het sterk genoeg 
was om voor zichzelf te zorgen. De kauw kwam wel altijd 
regelmatig op bezoek. Zo ging het ook met leerlingen van 
Theo. Tijdig vrijheid geven om zelf te gaan ‘vliegen’.  De 
laatste periode van Theo’s leven kreeg hij aandoeningen 
aan zenuwen en spieren. Zijn rechterbeen kon niet meer. Hij 
viel vaak. Soms vroeg ik aan Theo: ‘Geef je ooit een seintje 
dat je goed en veilig in het hiernamaals bent gearriveerd. 
Laat een veertje vallen. Of zoiets.’ Hij antwoordde met zijn 
typische he-he-he-he. ‘Oké, doe ik, maar zal eerst moeten 
overleggen met de hoofddirigent boven.’ …. Op vrijdag, de 
ochtend na zijn overlijden, liep Frédéric op de galerijgang, 
die uitkijkt op zee, met in zijn hand zijn adresboek voor de 
rouwkaarten. Verbijsterd ziet hij op de leuning, precies voor 
Theo’s slaapkamerraam, een kauw. Maar niet een gewone 
kauw. De kauw had maar één pootje, bleef zitten en keek 
Frédéric recht aan met die zachte grijze ogen, die we van 
kauwen kennen. Frédéric kwam dichterbij. Het kauwtje bleef 
zitten, knikte zijn kopje opzij, draaide langzaam met zijn ene 
pootje om en vloog trots weg.
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Mariaprocessie met bezoek 
aan de Waalse Kerk 
Op zondag 29 mei was het weer mogelijk om 
een processie te organiseren ter ere van Maria 
van Haarlem. Bijzonder was daarbij het bezoek 
aan de Waalse Kerk aan het Begijnhof, waar 
het beeldje van Maria van Haarlem stond, toen 
deze nog een katholieke kerk was. 

Ondanks de slechte weersvoorspellingen en 
de heftige buien in het begin van de ochtend 
bleef het droog. 
Een nieuw element was dat wij deze keer 
zeer jeugdige 10+ baardragers hadden onder 
auspiciën van Niels Bleeker. Erik-Jan Eradus 
speelde zijn vingers blauw op het orgel in de 
Waalse Kerk. Geheel in stijl van de Waalse 
Kerk sprak onze kanunnik het nodige woordje 
Frans. In de Waalse kerkdiensten zijn alle 
teksten nog steeds volledig in de Franse taal.
Het was bijzonder dat de moeder Gods 
oftewel Maria van Haarlem na 500 jaar weer 
even op haar oorspronkelijke plek was en dat 
telt.

Ben Schutte 



Tipje van Loots 
Frans Loots was begin 20e eeuw bekend als kerkschilder. Ook veel 
van de kleurrijke beschildering van de Joseph is van zijn hand. Maar hij 
schilderde en tekende meer, zoals de schoolplaten met Nederlandse 
Heiligen, waarvan een voorbeeld in de Klopperspoort te zien is. En 
ook een schilderij waarvan hier een stukje is afgebeeld. Het schilderij 
heeft Blasius als onderwerp en op het afgebeelde gedeelte is mevrouw 
Sacré te zien. Anna Sacré kreeg bij de Blasiuszegen in 1895 in de 
Joseph plotseling haar stem weer terug. Dit was de reden van het laten 
maken van het schilderij. Het schilderij werd onlangs aangetroffen in 
opslag bij de Bavo. En nu wordt geprobeerd het aan de Joseph toe 
te wijzen. Historisch natuurlijk de plek waar het thuis hoort. Of het 
lukt en wanneer is nog niet zeker. Misschien is het er al als u dit leest. 
Vooruitlopend op de komst van het schilderij is het Blasius-beeld 
verhuisd. Dit beeld was een schenking juist vanwege het gebeuren. 
Ooit was hij ‘pilaar heilige’ tegenover de preekstoel, maar sinds het tot 
altaar verzagen van de preekstoel stond hij al decennia in een hoekje 
naast het zijaltaar. Het beeld is naar voren gehaald, op een verhoging 
geplaatst en voorzien van een naambordje. Een grote vooruitgang.

Martelaren van Gorcum
Vorig jaar is al eens kort stilgestaan bij de Martelaren van Gorcum. 
Toch is er een goede reden dat ook nu, en dan uitvoeriger, te doen. 
Immers, het is dit jaar 450 jaar geleden dat ze werden omgebracht 
om hun geloof. Op 1 april verloor Alva zijn bril zegt een bekend 
volksrijmpje. Daarbij wordt met ‘bril’ dan aan de stad Brielle (ofwel 
Den Briel) gedacht. Taalkundig klopt dat niet, maar dat is voer voor 
Neerlandici. Feit is dat op 1 april 1572 de Geuzen de Spanjaarden uit 
Brielle verdreven. Een gebeurtenis met vergaande gevolgen voor de 
Rooms-Katholieken. Het gaf een sterke impuls aan de opstand tegen 
de Spanjaarden. De Geuzen namen de ene na de andere stad in en 
vervolgden met veel geweld en roof- en moordzucht alles en iedereen 
die katholiek was. Op 7 april 1572 werd een zekere pastoor Boogaert 
opgehangen. Een 85-jarige priester werd slachtoffer, kanunnik Jansz, 
Cornelis Janze, pastoor Luyksius, pastoor Pacianus, 5 geestelijken in 
Alkmaar, 12 in Roermond. De reeks is eindeloos, ook dicht bij huis waar 
in de oude Bavo in 1578 op Sacramentsdag de pastoor werd vermoord, 
niet zozeer door maar wel als uitvloeisel van de gedragingen van de 
Geuzen.
Na een snelle opmars namen de Geuzen op 25 juni 1572 Gorcum in. 
Na mislukte onderhandelingen werd een aantal geestelijken, een 
groep Franciscanen onder leiding van Nicolaas Pieck en ook pastoor 
Leonardus van Veghel, opgepakt en per boot naar Dordrecht gebracht. 
Onderweg werden ze zwaar mishandeld. Via Dordrecht ging het naar 
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Rugge, bij Brielle, waar de geestelijken, met 4 lotgenoten die al in 
Rugge waren, opnieuw werden mishandeld en zwaar gemarteld. En 
omdat ze bleven weigeren hun geloof af te zweren werden ze in de 
nacht van 9 juli 1572 opgehangen, 450 jaar geleden.
Ze werden als ‘Martelaren van Gorcum’ symbool voor de vervolging van 
en moord op katholieken.
Politiek gezien waren de gedragingen van de Geuzen een probleem 
voor Willem van Oranje. Deze verkondigde herhaald tegen 
godsdienstvervolging te zijn, maar ondernam weinig tegen de acties 
van de Geuzen. Eeuwen later zou die politieke gevoeligheid nog een 
rol spelen.
De martelaren werden in 1675 Zalig verklaard, de eerste zaligverklaring 
van slachtoffers van vervolging door protestanten. In de eerste stappen 
om tot Zaligverklaring te komen speelde Jan Albert Ban een rol. Net 
als hij dat deed bij onderzoek naar de echtheid van relikwieën van 
de martelaren. Jan Albert Ban was van 1630 tot 1644 pastoor van de 
Beggakapel op het Haarlemse Begijnhof. Die stond op de plek waar nu 
onze tuin is. 
Eind 18e eeuw werd de gelijkheid van alle religies formeel erkend, 
maar dat was schone theorie die in de praktijk nog geruime tijd maar 
beperkte waarde had. 
De Joseph moest meerdere meters achter de rooilijn blijven om de 
protestanten uit de Janskerk minder te ontrieven, bij herstel van 
de Bisschoppelijke hiërarchie in 1853 waren er protesten vanuit de 
zogenaamde ‘April-beweging’. Verering van de Martelaren van Gorcum 
lag dus lange tijd erg gevoelig. Ook hun beoogde Heiligverklaring 
werd lang niet door alle Bisschoppen enthousiast ondersteund. Een 
Heiligverklaring zou de nog steeds kwetsbare relatie met protestants 
Nederland en daarmee ook met het Koningshuis kunnen schaden. 
Toch kwam het ervan. De Martelaren van Gorcum werden op 29 juni 
1867 heilig verklaard.
De verering nam daardoor natuurlijk sterk toe. In de Joseph bestond 
een Genootschap dat de verering van de Martelaren actief bevorderde. 
Ze zorgde voor 2 ‘pilaar heiligen’. Beelden van martelaren. Van Nicasius 
van Heeze die als Franciscaan ook enige tijd in Haarlem had verbleven 
en van Leonardus van Veghel, de pastoor. Datzelfde Genootschap 
zorgde ook voor het grote glas-in-lood raam boven de ingang van het 
zaaltje dat toen de Sacramentskapel was. Het raam werd geplaatst in 
1894. Maar er is meer. De Joseph beschikt ook over een relikwie van 
één van de Martelaren die een ereplaats onder het altaar heeft. Zoveel 
aandacht in de Joseph voor Martelaren uit het toch niet om de hoek 
gelegen Gorcum roept de vraag op hoe dat toch zo gekomen is. Daar 
zijn allerlei verklaringen voor bedacht, maar de echte is eenvoudig. 
In 1853 werd een Bisdom Haarlem ingesteld. De Kathedrale zetel van 

dat Bisdom werd, tot 1898, de Joseph. Het 
Bisdom Haarlem was tot een opdeling in 
1955 veel groter dan nu. En het omvatte ook 
Gorcum en Brielle. En speciale aandacht 
voor martelaren uit het eigen Bisdom hoort 
natuurlijk thuis in de Kathedraal van dat 
Bisdom ten tijde van de Heiligverklaring, de 
Joseph dus.

Dolf Böing
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PERSONALIA 

GEDOOPT 

Simeon Michaël Petrus El-Hage
Benjamin Gabriël Elie El-Hage
geboren op 8 februari 2022      
gedoopt op 18 april 2022
Het was een hele verrassing, ook voor de 
ouders, dat er een tweeling op komst was; 
in de familie kwam dat nog niet voor. De 
doopplechtigheid werd mede daardoor een 
heel feest, waarbij ook grote broer Tobias, 
die al helemaal thuis is in de kerk, echt 
meedeed en bij van alles hielp. Er werd een 
heel gelovige en persoonlijke brief aan de 
beide broertjes voorgelezen, die ze later, 
ongeveer als de tijd van de Eerste Heilige 
Communie gekomen is, ook zelf onder ogen 
zullen krijgen. Zij zijn nu volledig kinderen van 
God en leden van de Kerk, toegewijd ook aan 
heilige Maria. Onze hartelijke gelukwensen 
aan het zo betrokken gezin en aan de hele 
familie!

IN ONDERTROUW

Wij ontvingen bericht omtrent enkele 
aanstaande huwelijken:
*Albert Keijzer en Lisanne Bosman sluiten op 
18 juni te Overveen hun huwelijksverbond.
Op dezelfde datum geven Benoit Laulhe en 
Christina Leaver hun ja-woord in Lecloure 
(Fr). 
Onze hartelijke gelukwensen bij deze dag en 
voor hun toekomstig leven.

OVERLEDEN

Constantijn Leonard Gunst
*geboren op 22 juli 1952   † overleden op 25 maart 2022    
uitvaart op 4 april 2022
De rouwkaart prijst hem om zijn kleurrijke en muzikale eigenschappen. 
Al van jongs af had hij een grote vaardigheid en liefde voor de muziek 
en het pianospel. Voor zijn medebewoners in de zorginstelling heeft hij 
heel wat keren gespeeld en ook getrakteerd. Ook zijn diep persoonlijk 
geloof mag hier vermeld worden. Zijn vrouw Gerdi heeft al die jaren 
een grote liefdevolle trouw aan hem laten zien, als vrucht van het 
huwelijk. Zijn plotselinge dood, op het bijzondere hoogfeest van 
Aankondiging van de Heer – Maria Boodschap, kwam dan ook als een 
harde slag. In persoonlijk geloof en gedragen door het gebed van velen 
heeft zij hem nu teruggegeven aan God, onze Vader. De heilige Mis van 
Requiem werd opgedragen door kanunnik Ojeda van de prelatuur van 
het Opus Dei. Aansluitend volgde de beaarding op de begraafplaats 
Sint Barbara. Wij bidden dat Tijn nu voor altijd geborgen mag zijn in het 
hemelse Vaderhuis.

Petrus Alexander Maria Puts
*geboren op 12 september 1926   † overleden op 13 mei 2022     
uitvaart op 18 mei 2022
Hij vertegenwoordigde in zijn persoon bijna een tijdperk en was een 
icoon binnen de parochie. Uit eigen ervaring had hij de legendarische 
pastoor Van Beukering nog meegemaakt. Vele jaren was hij lid, zelfs 
ook dirigent, van de schola cantorum. Hij hield vanaf zijn jeugd en 
opleiding veel van het Gregoriaans. Bij de leden van de schola was hij 
zeer gezien; hij was ook erelid. Ook kalligrafeerwerk, gidsen in de Oude 
Bavo en geschiedenis hadden zijn belangstelling. Tot voor enkele jaren 
was hij nog zeer vitaal. Hij heeft ook de last van het ouder worden en 
het teruglopen van zijn geestelijke vermogens moeten dragen. Wij 
bidden dat hij nu in volheid thuis mag zijn bij God, in de glans van de 
hemelse liturgie, tot troost van zijn familie en zijn dierbaren.

Maria del Pilar Puts – Bujia Caride
*geboren op 22 februari 1927 † overleden op 20 mei 2022
Het is wel heel bijzonder te noemen dat mevrouw Puts haar man al 
na enkele dagen in de dood is gevolgd. Bij de uitvaartmis was zij nog 
aanwezig. Daarna is zij in zichzelf gekeerd en spoedig overleden. Zij 
heeft hem steeds in de gelegenheid gesteld om lid van de schola te 
zijn en de lof van God te zingen. Ons gebed dat zij nu voor altijd met 
hem herenigd mag zijn in het hemelse Jeruzalem, vergezelt haar. Ons 
meeleven gaat uit naar de familie, die zo snel opnieuw met sterven, 
rouw en gemis geconfronteerd wordt.
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Diaconie
Oproep: stijging energiekosten
De stijging van de prijzen voor boodschappen en energie 
vormt voor sommige huishoudens nu al een groot probleem. 
De gemeente Haarlem heeft een energietoeslag van € 800,- 
toegezegd aan de ontvangers van een bijstandsuitkering en 
inkomens tot 120% van dezelfde uitkering. Het kan voor u 
interessant zijn de voorwaarden na te lezen op de website 
van de gemeente. Zoekt u onder ‘energietoeslag’ dan vindt 
u daar de informatie die van toepassing is op uw situatie. Zo 
krijgt bijvoorbeeld niet iedereen de toeslag automatisch op 
de bankrekening gestort: soms moet een formulier worden 
ingevuld! 
Dankzij een gift kon de diaconie nu al een aantal huishoudens 
een tegemoetkoming in de stijging van de kosten geven, in de 
vorm van een supermarktbon. Wij zijn echter afhankelijk van 
uw ogen en oren in de buurt. Mocht u in uw omgeving weet 
hebben van mensen die problemen ondervinden in de kosten 
voor levensonderhoud, stelt u ons dan vooral op de hoogte. 
Geef naam, adres en telefoonnummer door aan diaken Gert 
Jan van der Wal of mail deze gegevens aan de diaconie: 
diaconieschalkwijk@gmail.com. 
Vast hartelijk dank, 

voor de diaconie, Jacqueline Splinter

Jeugdkoor

Zingen is leuk, zingen 
is gezellig.
We zijn een koor met kinderen van ongeveer 8 tot 
14 jaar en we zingen een keer per maand in de 
gezinsviering op zondagochtend om 10.00 uur onder 
leiding van Ben Kamer. 
Nieuwe kinderen zijn altijd van harte welkom, dus lijkt 
het je leuk om met ons mee te doen, kom dan gerust 
eens op dinsdagavond kijken. We zingen namelijk 
elke dinsdagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur in 
de woonkamer van het Parochiecentrum, Prof. 
Eijkmanlaan 48. In schoolvakanties zijn er geen 
repetities. Aan het einde van het schooljaar gaan we 
altijd een middag gezellig weg en sluiten af met een 
gezamenlijke maaltijd. 
Als je nog vragen hebt mag je bellen of mailen met 
Yvonne Bras (tel. 023-5400812, e-mail:  
yvojo@upcmail.nl) of met Franca Garrelfs  
(tel. 023-5333535, e-mail: franca.garrelfs@zonnet.nl)
We vinden het heel leuk als jij ook bij ons koor komt 
zingen! Natuurlijk hoef je niet per sé lid van onze 
parochie te zijn. Iedereen is welkom.

Autorijdienst

Voor de autodienst zoeken 
we chauffeurs. Zijn er mensen, 
die met de auto naar de kerk 
komen, bereid om een keer per 
maand een of twee medeparochianen mee te nemen 
naar de kerk? 
We doen dit volgens een rooster, dat we zo snel 
mogelijk willen maken, zodat we ook deze service 
weer kunnen starten.
Graag opgeven bij Ria Jongejan, tel: 06-15181054 of 
via e-mail: ria.jongejan@gmail.com 

Parochiecentrum

Inmiddels zijn in ons Parochiecentrum drie 
Oekraïense vrouwen en vijf kinderen komen wonen. 
We hopen dat ze zich hier prettig en veilig voelen en 
hopen en bidden met hen dat de oorlog in hun land 
snel zal stoppen.
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Na afloop van de viering op 1 mei 2022 overhandigde pastoor Bart Putter Elly Rienstra, Marian Roos en Monique Zwart de 
gouden Gregorius onderscheiding met oorkonde. De echtgenoot van Elly, de dochter van Marian en de zoon van Monique 
speldden de onderscheidingen op. Ook kregen ze een draagspeld. Bart Putter overhandigde twee bijbehorende oorkondes 
aan de totaal verraste koorleden. 

Stukje historie
Elly was alt bij Musica Laica en Marian en Monique 
zongen bij het kinderkoor van de Spaarnekerk. Cantate 
Domino was toen een herenkoor. Musica Laica stopte, 
omdat er geen bassen meer waren. Nol Goossens maakte 
een mooi koor van de drie koren waarmee hij prachtige 
missen kon uitvoeren. Het koor had ook een prachtig 
solokwartet. Cantate Domino zong op 6 juli 1975 de laatste 
mis in de Spaarnekerk en werd daarna één van de koren 
van de Moeder van de Verlosserkerk. Ook deze kerk sluit 
-wanneer weten we niet precies- en we weten dus ook 
niet wanneer Cantate Domino voor het laatst hier zal 
zingen.  
Elly Rienstra-van Lunenburg
Op Elly kun je bouwen. Zij houdt heel erg van zingen 
en heeft de liefde voor het zingen doorgegeven aan 
twee dochters: Lilian en Yvonne. Zij is ook een regelaar, 
jarenlang lid van de feestcommissie, let op het budget en 
deelt de communie uit aan de koorleden. Ook was Elly 
een groot aantal jaren bestuurslid o.a. secretaris. Uit haar 
tijd stamt het huishoudelijk reglement. Elly is altijd op de 
repetitie en is in hart en nieren betrokken bij het koor. Dat 
laat ze weten met haar weldoordachte opmerkingen als 
het zo uitkomt en tijdens de jaarvergadering is er altijd wel 
een rondvraag van Elly. Dat is fijn!
Marian Roos-Janssen
Het zingen zit in het Janssen bloed: vader, moeder, zussen 
en broer zongen bij Cantate Domino; zij is al jaren de alt 
solist van Cantate Domino. Met haar vriendin Anneke 
Goossens zong Marian bij het kinderkoor. Marian is een 
fijne kracht binnen het koor. Ze vormt met Dory, Wil en de 
dirigent de muziekcommissie en bepaalt met de voorgan-
ger en de muziekcommissie de liedjes die Cantate zingt 
tijdens de vieringen. Marian nam de muziekbibliotheek 
over van haar vader André Janssen en weet daar blinde-
lings de weg. Twee keer per jaar maakt Marian, samen 
met de muziekcommissie, het programma. Zo weten de 
koorleden wanneer zij welke muziek zingen. De donateurs 
ontvangen ook deze lijst en weten welke mis en omlijsting 
ze in de viering kunnen verwachten. Marian is op don-

derdagavond als eerste in de kerk om de muziek klaar te 
leggen en zij sluit altijd af.
Monique Zwart-van Loenen
Monique was een van de kinderen die door Nol Goossens 
bij het kinderkoor is gehaald. Monique doet heel veel 
voor het koor. Zo ging ze naar de slotviering in de kerk in 
Bennebroek om koorleden te werven; dat is gelukt want 
Daniel versterkt nu de tenoren.
Monique begon als sopraan, ze zong een tijd de solo’s. De 
tonen werden wat te hoog, dus verhuisde Monique naar 
de alten en om daarna als eerste dame tenorpartijen in te 
studeren en met verve te zingen. Ook is Monique al ja-
renlang bestuurslid van Cantate Domino, afwisselend was 
ze vice-voorzitter en voorzitter. Sinds de jaarvergadering 
van dit jaar is Monique de voorzitter van Cantate Domino 
en aanspreekpunt voor de pastores en parochie. In het 
bestuur van Cantate is zij de katalysator: standpunten 
zorgvuldig en duidelijk verwoorden, dat is haar kracht. En 
dat is fijn bij het nemen van soms lastige besluiten. 
Cantate Domino verbindt deze drie zangeressen. Alle 
drie zijn ze 50 jaar koorzanger en hebben op haar 
eigen manier veel bijgedragen aan het gemengd koor 
Cantate Domino. Kanjers waar het koor op kan bouwen! 
50 jaar koorzanger en de grote betrokkenheid waren 
reden voor het bestuur van Cantate Domino om een 
Gregoriuspenning en oorkondes voor de drie zangeressen 
aan te vragen. 
‘Dankjewel Elly, Marian en Monique voor alles wat jullie 
voor Cantate Domino doen.’

Lydia Heerens, secretaris Cantate Domino

Gouden Gregoriusonderscheiding
Voor koorzangers Elly Rienstra, Marian Roos 
en Monique Zwart
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Reactie van een van de jubilarissen
Zondag 1 mei 2022
Gemengd koor Cantate Domino zingt zoals gebruikelijk op de eerste zondag van de maand in de Moeder van de Verlosserkerk 
in Schalkwijk en deze keer mag ik eindelijk ook weer meedoen! Om gezondheidsredenen had ik al maanden niet met het 
koor meegezongen. Voor het eerst zou dat met Pasen weer gebeuren en ik had me daar, na al die tijd, erg op verheugd. Maar 
helaas: mijn man Herman en ik pikten in de week vóór Pasen op de valreep nog even het coronavirus op, terwijl het ons ruim 
twee jaar lang gelukt was dat te ontwijken. Prachtige paasmuziek zingen zat er dus jammer genoeg ook ditmaal weer niet 
in, voor het derde jaar in successie. Maar vandaag is het 1 mei en mag ik eindelijk weer meezingen.

Een paar dagen geleden kondigde Herman aan dat hij 
mee zou gaan naar de kerk. Ik was verrast, want hij is, laten 
we zeggen, geen fanatiek kerkganger. Hij moet binnenkort 
een zware operatie ondergaan en legt uit dat hij nog een 
paar extra weesgegroetjes wil bidden, omdat hij veel 
vertrouwen heeft in Maria. Ik vind dat een ontroerende 
reden (die trouwens ook echt waar is) en zoek er verder 
niets achter. We zijn vroeg bij de kerk, omdat het koor 
vóór de viering altijd nog even repeteert. Ik ga alvast naar 
binnen en Herman blijft lekker nog even in het zonnetje op 
het kerkplein.
Wanneer we met het koor zo’n vijf minuten voor 
aanvang van de viering de kerkruimte binnenkomen zie 
ik Herman zitten, geflankeerd – tot mijn grote verrassing 
en blijdschap – door onze twee zoons en oudste 
kleindochter. Ze wonen nogal ver bij ons vandaan, dus 
vind ik het ontzettend lief dat zij hier op de vroege 
zondagochtend helemaal naartoe zijn gekomen om nog 
wat tijd met elkaar door te brengen, voordat Herman moet 
worden geopereerd. Nog steeds gaat er bij mij geen enkel 
lampje branden.
Aan het eind van de viering heeft pastoor Bart Putter nog 
een mededeling: willen de koorleden Elly Rienstra, Marian 
Roos en Monique Zwart (hè, dat ben ìk???) naar voren 
komen? Dan begint er eindelijk iets te dagen…
Bart Putter vertelt dat wij drieën ruim 50 jaar lid zijn van 
Cantate Domino en daarvoor de eremedaille in goud 
van de St. Gregoriusvereniging ontvangen. Een complete 
verrassing en ik realiseer me hoe slim dit voorbereid en 
georganiseerd is. Nu begrijp ik de aanwezigheid van man, 

kinderen en kleinkind. Hoe knap ook dat niemand zich 
heeft versproken, zodat onze antennes – die meestal toch 
heel gevoelig zijn afgesteld – van tevoren werkelijk niets 
hebben opgevangen!  
Bart Putter heeft voor elk van ons een mooi persoonlijk 
verhaal over onze koorervaringen en -activiteiten in die 
halve eeuw. Dan vraagt hij een van onze familieleden 
om de eremedaille te komen opspelden. Niet – zoals hij 
met veel humor vertelt – omdat hij wellicht te dicht in de 
nabijheid van een vrouw zou komen, maar omdat hij bang 
is iemand met de speld te prikken!
Elly wordt door haar man gedecoreerd, Marian door haar 
dochter en ik door mijn oudste zoon en ik denk dat ik voor 
ons drieën spreek dat daardoor dit moment eigenlijk nog 
specialer wordt. We krijgen oorkondes, een schitterend 
boeket en nóg een prachtige toespraak, heel persoonlijk 
voor elk van ons drieën, van Lydia Heerens, secretaris van 
Cantate Domino.
Tientallen mobieltjes op ons gericht, al die foto’s en 
filmpjes die worden gemaakt, de glunderende gezichten 
om ons heen en al die blije, lieve, feestelijke en 
welgemeende felicitaties. Het voelt allemaal heel mooi, 
maar wel als te veel eer. Wanneer je – weliswaar tamelijk 
lang – iets hebt gedaan waarmee je mensen blij maakt, 
maar waarvan je zelf ook volop geniet, is dat toch geen 
verdienste?
Ik begrijp dat een oorkonde, onderscheiding of lintje 
voor velen een belangrijk bewijs van waardering is, maar 
ik heb daar persoonlijk nooit veel belang aan gehecht. 
Nu moet ik echter toegeven: dit was toch wel bijzonder, 
hartverwarmend en heel speciaal om mee te maken. 
Daarom wil ik mijn medebestuursleden van Cantate 
Domino, die dit kennelijk wél nodig vonden, en iedereen 
die dit mogelijk heeft gemaakt heel hartelijk bedanken. Al 
voel ik me er nog steeds een tikje ongemakkelijk bij, omdat 
zóveel mensen, en vaak met veel meer reden, een tastbaar 
blijk van waardering verdienen.

Monique Zwart-van Loenen
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GEDOOPT

Jevailey Shaëlle Aiyana van Dams 
Na uitstel door Corona is op 27 maart Jevailey 
gedoopt in de Moeder van de Verlosserkerk. 
Haar broertje Jahmaira werd in dezelfde kerk 
gedoopt in juni 2019.
De meter sprak mooie woorden uit tijdens 
de plechtigheid. Ze sprak over haar altijd 
blijvende beschikbaarheid voor Jevailey 
en dat ze haar ouders zal bijstaan in haar 
christelijke opvoeding.
We wensen Jevailey en haar familie alle geluk 
toe met God aan hun zijde. 

em. diaken Gert Jan van der Wal 

IN MEMORIAM

*15 mei 1930     † 5 maart 2022
dhr. Hendricus Bartholomeus Franciscus 
Veldhuizen
Op vrijdag 11 maart hebben wij in het 
Crematorium Haarlem afscheid genomen van 
Harry Veldhuizen.
Hij is op 91-jarige leeftijd, na een verblijf van 
7 maanden, na een aflopende geestelijke 
en lichamelijke gezondheid, overleden in 
Schalkweide. 
Harry heeft zijn vrouw Ton ontmoet bij de 
toenmalige scouting. Harry was hopman 
en Ton Akela. Zij kregen drie kinderen: 
Anga, Marcel en Paul, die door een ziekte is 
overleden. Een kleinkind Tess is de familie 
ook ontvallen. 
Hij werd door zijn dochter Anga 
gememoreerd als een zachtaardige, trouwe 
en kunstzinnige vader. Op de rouwkaart staat 
de Molen van Penningsveer afgebeeld. Harry 
had zelf de molen geschilderd.
In een kaarsenritueel werden alle 
familieleden Veldhuizen-Wempe herdacht.  
Tenslotte werd na de absoute, het scouting 
lied ‘Hoog op de gele wagen’ afgespeeld, 
dat eerder door Harry zelf was gezongen en 
opgenomen. Uit de grote belangstelling bleek 
dat hij een geliefd persoon was.
Dat Harry opgenomen mag worden bij de 
Heer. 

em. diaken Gert Jan van der Wal

*17 juni 1941         Johannes Maria van Rixel      † 23 maart 2022
Op donderdag 31 maart was de gebedsdienst in de Moeder van de 
Verlosserkerk voor de uitvaart van Hans van Rixel. Op 80-jarige leeftijd 
is hij overleden in het ziekenhuis ten gevolge van Corona. Hans was 
een geliefd mens, gezien de grote belangstelling op deze dag.
In het evangelie hebben we gelezen uit Marcus 4, 35-41. De lezing gaat 
over de storm op zee, de golven, die over de boot sloegen zodat de 
boot volliep. De leerlingen waren diep bevreesd en riepen uit: ‘Raakt 
het U niet dat wij vergaan?’ en Jezus sprak tot het water: ‘Zwijg stil’. De 
storm ging liggen en het werd volmaakt stil. Jezus sprak tot hen: ‘Hoe is 
het mogelijk dat gij zo bang zijt en nog geen geloof bezit?‘
Hans was een gelovige en trouwe parochiaan, die wekelijks de viering 
bezocht samen met zijn vrouw Lenie. Vanwege zijn dementie lukte het 
niet meer om wekelijks naar de kerk te gaan en volgden zij de vieringen 
op de televisie. Hans was werktuigkundige en heeft bijna zijn hele 
werkzame leven gevaren op de grote vaart en later bij bergingsbedrijf 
Smit/Loyd. Onder gevaarlijke omstandigheden met storm op zee, hulp 
verlenen aan schepen en opvarenden in nood. Zijn vertrouwen in God 
zal menigmaal op de proef zijn gesteld.  
Wij wensen Hans een ‘Behouden Vaart’ naar de Heer. Een fijn mens is 
heengegaan.

em. diaken Gert Jan van der Wal 
 
*27 juni 1931  Ria Bras-Snoeks  † 6 mei 2022
Ria was een echt familiemens, een knuffeloma voor wie niets te veel 
was en van wie veel mocht. Wat hebben de kinderen en kleinkinderen 
van haar genoten! Haar opmerkingen, zorgen en humor werden 
prachtig verwoord door schoondochter Yvonne in haar woordje tijdens 
het afscheid: ‘Nooit meer…’ En wat heeft Con Amore mooi gezongen!
Velen uit de parochie weten wie Ria was. Ze was vanaf het begin van 
de Moeder van de Verlosserkerk betrokken, al onder pastoor van Zijp, 
bij het schoonmaken van de kerk, met de Schoon Schipgroep. Maar 
ze heeft nog veel meer werk voor de kerk gedaan. Ze zette zich in voor 
veel mensen, ‘want er waren altijd wel oudjes die haar hulp nodig 
hadden’.  Je wordt geen 90 zonder ook pijn en verdriet tegen te komen 
in het leven. Zo heeft het verlies van haar man Henk en van Patty, en 
ook haar gezondheid haar pijn gedaan. Maar het was een sterke vrouw, 
ze leerde er mee omgaan. Daarom hebben we ook de lezing van ‘De 
sterke vrouw’ uit het boek Spreuken gekozen. De kinderen herkenden 
hierin hun moeder helemaal. Johannes 14 vertelt dat Jezus zegt, dat 
Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Ria was heel gelovig en is 
altijd de Weg van Jezus gegaan, ze heeft naar zijn Waarheid geleefd 
en wij geloven oprecht dat ze nu nieuw Leven heeft bij God. Na de 
samenkomst in de kerk hebben we haar bij haar man en naast haar 
schoondochter Patty begraven op begraafplaats Sint Jozef aan de 
Vergierdeweg. 

pastor Petra Kuperus



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo 
Bavo Haarlem
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De kelk van Heeroom
Bij zijn priesterwijding in 1939 krijgt pater Wim Eggenkamp, lid van de 
kloostercongregatie van het Goddelijk Woord (SVD) van zijn ouders 
uit Eemnes een kelk, gemaakt van het goud en zilver uit de Blaricumse 
klederdracht van zijn (groot)moeder. Als hij in 1946 naar de missie op 
Flores en omliggende eilanden vertrekt, neemt hij die kelk uiteraard mee. 
Eggenkamp maakt de lange overtocht op één van de eerste boten die na 
de oorlog met voornamelijk militairen naar Indonesië voeren. Anderhalf 
jaar nadat Eggenkamp in Indonesië is aangekomen sterft hij in 1947 aan 
een combinatie van malaria en tyfus. De kelk wordt doorgegeven aan de 
eerste inheemse priester uit het dorp Lamalera op het eiland Lembata, 
waar Eggenkamp pastoor was.

Vijftig jaar later bezoekt neef en naamgenoot Wim Eggenkamp met zijn 
vrouw als eerste familielid de plaatsen, waar zijn ‘Heeroom’ werkte en 
overleed. De kelk blijkt daar niet meer aanwezig te zijn en dat leidt tot 
een wonderbaarlijke zoektocht. De kelk van Heeroom vertelt over deze 
zoektocht, maar geeft ook inkijkjes in het ‘Rijke Roomsche Leven’ in 
Nederland tussen 1939 en 1945 en in de geloofsbeleving in het huidige 
Indonesië. Mariek Eggenkamp verweeft in het boek twee verhaallijnen: 
de levensloop van de missionaris en de pelgrimage + zoektocht naar 
de kelk. Die vormt onmiskenbaar het verbindende element en blijkt 
inmiddels een verrassende eindbestemming te hebben.
De kelk is namelijk terug in Nederland en wordt in de Haarlemse 
kathedraal gebruikt bij de maandelijkse Indonesische vieringen. Daarin 
wordt voorgegaan door paters uit de missie op Flores en omliggende 
eilanden. Destijds ging pater Eggenkamp naar Indonesië om daar 
het geloof te verkondigen, nu zijn de rollen omgedraaid en komen 
Indonesische paters van dezelfde congregatie naar Nederland om hier 
de Nederlanders van hun geloof te getuigen. Ook in dat opzicht vervult 
de kelk hier een verbindende rol.
De kelk van Heeroom is geïllustreerd met ruim 120 historische 
afbeeldingen en kleurenfoto’s uit het familiealbum. Kaderteksten 
verduidelijken locaties, missie, politieke toestand, etc. en het 
128 pagina’s tellende boek bevat een verklarende woordenlijst van 
katholieke begrippen en Indonesische woorden.

Het boek wordt in eigen beheer uitgegeven 
en kost € 21,-. Het is verkrijgbaar in 
de Haarlemse kathedraal, Athenaeum 
Boekhandel en boekhandel de Vries van 
Stockum te Haarlem en in de boekwinkel van 
de Abdij van Berne te Heeswijk.

Zie voor informatie over de 
tentoonstelling  ‘Geloof in Geluk’ 
en Orgelconcerten de algemene 
pagina’s met activiteiten voorin 
dit blad.
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De beste stuurlui 
staan aan wal 
Met kapitein Ruud aan het roer (in het dagelijks 
leven piloot en op zijn vrije zondagen koster in 
Overveen) voeren pastoor Bart Putter en kapelaan 
Nars Beemster en vijf Overveense vrijwilligers over 
het Spaarne en de Haarlemse grachten. Toen de 
boot halverwege de route bij de kathedraal kwam, 
sprong ook kapelaan Teun Warnaar lenig in de 
boot en maakte zo het vervolg van de tocht mee: 
‘Wow, vanaf het water is Haarlem nog mooier!’
Hartelijk dank aan kapitein Ruud voor de 
uitnodiging en deze prachtige vaartocht, een 
heerlijke ontspannen zonovergoten middag!



42 - Parochieblad -

PERSONALIA 

OVERLEDEN

C.M. (CORRIE) VAN ROON-VAN DIJK 
* 08.02.1943 † 23.02.2022

J. (ANS) LODDER-VAN DIJK  
* 24.03.1932 † 28.02.2022

G.M. VAN DER VELDT
* 25.05.1933 † 02.04.2022

C.H. DE RUIJTER
* 27.05.1929 † 25.05.2022

GEDOOPT EN GEVORMD 

MARJOLEINE FIENTJE BAAIJ  
op 16 april 

GEDOOPT

SENN NOAH JESEPHUS KOFI  
op 24 april 

THOBIAS JOHAN GERT KOOPMANS  
op 1 mei 

RUBY ANNA CECILIA RIEU  
op 1 mei 

MATEO ENMANUEL JURADO COSTELLO  
op 4 juni 



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo 
Groenmarkt Haarlem

Een brief van 
Greet Scholten:
Lieve mensen van de Groenmarkt 
Gemeenschap.

Een paar dagen voor Pasen werd ik 
verrast door een mevrouw die mij een 
Paasverrassing kwam brengen, daarvoor 
veel dank, maar zij vroeg ook of ik naar 
de kerk wilde komen op Eerste Paasdag, 
dat wilde ik graag, maar het gaat moeilijk. 
Wim Noom werd gevraagd en komt mij 
ophalen en weer terug brengen, mijn 
heimwee naar deze gemeenschap is 
weer opgerakeld en in het gesprek na de 
viering lijkt het of er een kans is, als de 
kerk verkocht is, wij misschien er nog wel 
mogen vieren en bidden. Het past wel bij 
onze gemeenschap om samen in deze 
kerk te bidden en te vieren ieder op eigen 
wijze, wie weet.
Ik weet dat er nog veel in deze kerkruimte 
georganiseerd wordt en gebeurt, met 
soms te weinig vrijwilligers, die eigenlijk 
wonderen doen om alles geregeld te 
krijgen en in stand te houden, het is heel 
bijzonder.
De voorgaande pastores en bestuurders 
die al in het hiernamaals zijn, kijken met 
bewondering naar wat hier nog steeds 
gebeurt en groeit. Ik geloof dat Gods 
zegen rust op onze gemeenschap, ik ben 
blij erbij te horen.

Lieve mensen ik woon niet echt ver weg, 
maar door het ouder zijn toch te ver om 
regelmatig er bij te zijn, in gedachten ben 
ik er wel vaak, lieve groeten en veel geluk 
om samen kerk te zijn, tot ziens,

Greet Scholten
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Actie 
Vakantietas
In samenwerking met de 
diaconie van de Oosterkerk 
en andere kerken hebben we 
een grote hoeveelheid tasjes 
kunnen vullen met allerlei 
leuke dingen voor kinderen die het minder hebben in Haarlem. Onze 
Alliantie tegen kinderarmoede heeft zich hiervoor aangemeld en we 
hebben maar liefst, dankzij velen, 43 tasjes kunnen vullen. Voor de 
grote vakantie zullen deze aan de kinderen worden gegeven. Vanuit de 
Groenmarktgemeenschap hebben Lieke van Dooren en Adelies Verster 
(onze lokale PCI-groep) hiermee geholpen.
De Alliantie tegen kinderarmoede heeft i.s.m. de landelijke Alliantie - 
die geleid wordt door Prinses Laurentien -, een bijeenkomst gehouden 
waar scholen, bedrijven en andere instellingen zich bereid hebben 
verklaard om mee te helpen het armoedeprobleem op te lossen. Op 
30 juni gaan ze met elkaar afspreken hoe dit te doen en wie wat gaan 
doen. Als je weet dat 1 op de 11 kinderen in armoede leeft is dit toch 
hoopgevend. 

Vrede en alle goeds Wim, Lieke en Adelies
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PERSONALIA 

GEDOOPT

Damon Teunissen tijdens de viering van 1 mei 
Mijn kleinzoon Damon, zoon van Charlotte Broertjes en 
Sebastiaan Teunissen, is op 1 mei gedoopt door Rob Mascini. 
Het was de grote wens van mijn dochter om Damon nog in 
de Groenmarktkerk te laten dopen. De kerk waar zij zelf mee 
hielp tijdens o.a. de kindervieringen en waar zij zelf gedoopt is 
en zich thuis voelt. Ze hoopt ook Damon de warmte van onze 
geloofsgemeenschap door te geven en is van plan Damon af 
en toe mee te nemen, ook om alsnog zijn eigen doopkaars aan 
de paaskaars te kunnen ontsteken.
De viering was prachtig. Charlotte had zelf een aantal liederen 
uitgekozen die zij tijdens de kindervieringen zong en deze 
waren speciaal door koor en pianist ingestudeerd. Dankzij 
Karin Ottenhoff is alle muziek verzameld en ingestudeerd. 
Helaas kon zij zelf niet bij de viering aanwezig zijn en ook 
moest er op het laats nog een pianist geregeld worden. 
Dank hiervoor aan Alison. Met wat extra versterking van het koor, voor deze 

gelegenheid met Alison en mijn dochter Gabrielle, was het extra feestelijk. 
Mooi dat mijn beide andere kinderen, Martijn en Gabrielle, de Peter en 
Meter zijn. Ook opa Maarten en oma Elly vonden het een mooie viering en 
voor Maarten fijn om nog met wat bekenden van vroeger te kunnen praten 
na afloop van de viering.
Rob Mascini heeft Damon een hartelijk welkom in onze gemeenschap 

gegeven door hem te dopen. Er moest even geïmproviseerd worden 
met de doopkaars (deze bleek toch niet op voorraad in de vitrine, daar 
lag een stapel adventskaarsen), maar dit werd opgelost door snel de 

doopkaars van mijzelf op te halen. Rob nodigde mij uit om deze dan 
zelf voor mijn kleinzoon aan te steken en benoemde hoe mooi het was 
om op deze manier het licht aan mijn kleinzoon te mogen doorgeven. 

Inmiddels is er een mooie doopkaars door Truus geregeld en 
deze wordt binnenkort tijdens een viering alsnog aan de 

paaskaars ontstoken. 
Dank aan allen die meehielpen deze 
viering te verzorgen, met hulp van alle lieve 
vrijwilligers en Rob Mascini is dit een hele 

mooie doopviering geworden. 

Jacintha Broertjes Kriek

STILTE CENTRUM 

In de zomermaanden is de kerk 
ook op zaterdag open tussen 
14.00 en 16.00 uur, als aanvulling 
op de weekdagen. We noemen 
dit al meer dan 40 jaar het 
Stilte Centrum en er komen 
veel bezoekers. We vragen geen 
toegangsgeld, maar heten iedereen 
welkom. Als u ook mee wilt helpen, 
door ‘wachter’ te worden, geeft u 
zich dan op bij het secretariaat. 
Het is erg dankbare werk – veel 
mensen willen een gesprekje 
voeren, want een kerk is niet 
zomaar een gebouw.



Colofon

    45- Parochieblad -

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 16 september 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 bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Voor pastoraal gesprek: 
kapelaan B.C. Beemster 06-81105100 kapelaanbeemster@outlook.com
kapelaan A.T. Warnaar  06-13997625  warnaar@dds.nl
diaken G.J. van der Wal 06-43223690 gertjanvanderwal@live.nl
kanunnik dr. A.J.M. Hendriks  06-22962379 pastoorhendriks@telfort.nl (Josephparochie)
diaken Ph. Weijers (liturgische assistentie Bavo) p.s.weijers@hccnet.nl

medewerker geloofsopbouw: 
Rowy van Dijk   06-28971981   rvandijk@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 
mevr. C.M.M. van der Grinten 
dhr. J. van Heusden 
dhr. R.W.K. Steeg
mevr. M. Damsma

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

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

Secretariaat BOAZ-parochies 
Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen,  
tel: 023-5277462
mw. P. van der Voorn, coördinator,  
e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com .
Voor informatie en afspraken over dopen, eerste communie, 
vormsel, huwelijk, biecht, ziekenzalving, overlijden, 
ledenadministratie, adreswijzigingen, etc. 
Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur

JAARGANG 4 nr.3

Voor alle actuele 
activiteiten 

en vieringen: 
www.rkhaarlem.nl
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PAROCHIEGEMEENSCHAP  
BLOEMENDAAL

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

e-mail: rk.bloemendaal@tiscali.nl

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

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

e-mail: trixvanholk@quicknet.nl

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

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

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL14 INGB 0000551213  

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

NL70 ABNA 0626811554
t.n.v. RK Parochie  

Gemeenschap Bloemendaal

PAROCHIE  
HH. ANTONIUS&PAULUS AERDENHOUT

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

e-mail: kerkelijk.bureau@online.nl

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

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

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

Antonius&Paulusparochie, Aerdenhout

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

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

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW  
ONBEVLEKT ONTVANGEN OVERVEEN 

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

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

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

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

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

PAROCHIE  
ST. AGATHA ZANDVOORT

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

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

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

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

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

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

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

Jansstraat 41, 2011 RT Haarlem

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

e-mail: secretariaat@josephkerk-haarlem.nl 

Locatiecoördinator: 
mw. C. van der Grinten  

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

Kerkbijdrage/Kerkbalans 
NL15 INGB 0000114501  

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

Overige betalingen 
NL80 ABNA 0560068778  

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

PAROCHIE HH. ANTONIUS&BAVO 
BAVO HAARLEM 

St. Bavokathedraal,  
Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5323077 ma t/m vrij van 9.30-12.30 uur

voor algemene info, planning, vragen, 
ledenadministratie  

e-mail: info@rkbavo.nl

Contactpersoon uitvaarten:
dhr. H. Tuyn, tel: 06-28982539 

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

PAROCHIE 
SCHALKWIJK HAARLEM 

Moeder van de Verlosserkerk,  
Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5330528, e-mail: rk.schalkwijk@antenna.nl
voor wijzigingen en autorijdienst

Parochiecentrum en kapel geopend 
ma, di, do en vr van 9.30 uur tot 12.00 uur
tel: 023-533 0528

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

Parochierekening en Kwadrant
NL55 INGB 0003862734  
t.n.v. r.k. par. gemeenschap Schalkwijk

Financieringsfonds
NL85 INGB 0002077200 of NL89 ABNA 0561693463 
t.n.v. financieringsfonds

PAROCHIE HH. ANTONIUS&BAVO 
GROENMARKT HAARLEM

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

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5311655 ma t/m vrij van 9.30-12.30 uur
e-mail: groenmarktkerk@gmail.com 

NL68 INGB 0001961397 t.n.v. parochiebestuur  
St. Antonius van Padua Haarlem
NL93 ABNA 0230851126 t.n.v. parochiebestuur  
St. Antonius van Padua Haarlem

 



Icoon van de Heilige Drie-eenheid - Andrej Roebljov

VAN HARTE WELKOM IN ONZE KERKEN!
Kijk voor het aanbod aan vieringen en activiteiten in dit Parochieblad 

en op www.rkhaarlem.nl


