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0228 513038
06 51298787
0228 511501 (printen)
devoorloper@quicknet.nl

Parochie-agenda
02 september
09 september
25 september
02 oktober
06 oktober
14 oktober
15 oktober

09.00 uur
19.30 uur
18.30 uur
18.30 uur
19.00 uur
09.00 uur
13.00 uur

kerkschoonmaak groep 1+2
vergadering parochieraad
Vormselvoorbereiding
Vormselvoorbereiding
redactievergadering
kerkschoonmaak groep 1
Voorloper vouwen groep 2

Wekelijks repeteren de volgende koren in het parochiecentrum:
Op maandagavond 18.45 uur repetitie Happy kids in zaal 2
Op dinsdagavond 19.15 uur repetitie gemengd koor in zaal 1 en 2
Op donderdagavond 19.30 uur repetitie Together in zaal 1 en 2

Tot nader bericht zijn de repetities afgelast!
OPNAME VAN INGELEVERDE KOPIJ IS TER BEOORDELING VAN DE REDACTIE

Kopij De Voorloper
inleveren tot uiterlijk zaterdag 3 oktober a.s.

devoorloper@quicknet.nl

Gezins- en jongerenpastoraat
Voor informatie over tiener- en jongerenactiviteiten kunt u contact opnemen met
Fred Slijkerman, tel. 522315
vrijdag om 20.00 uur repetitie Joko (interparochieel koor) in de Martinuskerk, Bovenkarspel
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Nieuws van de Parochieraad
Reserveren voor vieringen.

Zoals u weet is het vanaf 1 juli verplicht om voor de vieringen in onze
kerk te reserveren. In het begin werd dat keurig gedaan, maar de reserveringen nemen
schrikbarend af en er komen steeds meer parochianen die we dan alsnog in moeten
schrijven. Dit kost veel tijd en daardoor komt de begintijd van de viering in het gedrang.
Wij begrijpen dat het niet voor iedereen mogelijk is om te reserveren en deze parochianen
komen wij zeker tegemoet. U wordt dan bij aankomst altijd toegelaten en ingeschreven,
maar het blijft belangrijk dat dit aantal laag blijft.
Gezien het oplopen van de besmettingen blijft het nog lange tijd noodzakelijk het
reserveren vol te houden, dus vragen wij u vriendelijk om dit ook te doen.
Inloggen doet u via:
https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/johannesdedopergrootebroek
Ook op de website van Johannes de Doper Grootebroek vindt u een link om in te loggen.
Dank voor uw medewerking.
Namens de Parochieraad Johannes de Doper.

1e Eucharistieviering van Javier Acuña op zaterdag 19 sept. 2020
Op 12 september is het dan zover,
Javier Acuña wordt in de St. Bavokerk in Haarlem tot priester gewijd.
Voor hem een hele speciale gebeurtenis en daarom willen wij zijn eerste eucharistieviering
in onze parochie ook extra aandacht geven.
Inmiddels zijn er 4 zangeressen aan het oefenen geslagen om de viering extra muzikaal te
ondersteunen. Dat zal dan weer voor het eerst zijn nadat het alle koren verboden werd te
zingen. Het is nog minimaal, maar naar onze mening een mooi begin. Ook zal er voor
deze gelegenheid een speciale viering worden samengesteld.
Wij willen u als parochianen dan ook van harte uitnodigen voor deze speciale viering en
zouden het zeer op prijs stellen als u aanwezig kunt zijn (graag vooraf reserveren).
Namens de Parochieraad Johannes de Doper.
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Priesterwijding Javier Acuña
Beste parochianen,
Ik verheug me om u officieel te kunnen meedelen dat de langverwachte dag van mijn
priesterwijding bijna is aangebroken.
Ik ben echt blij dat we in de afgelopen maanden samen zijn geweest, we elkaar hebben
leren kennen en dat we uitstekend mogen samenwerken. Het is een bijzondere tijd
geweest. De pandemie heeft ongetwijfeld ons leven getekend. Voor mij was deze tijd als
‘transeunt diaken’ zeer nuttig. Beetje bij beetje leer ik u beter kennen. Wat mij het meest
gelukkig maakt is dat ik me in deze fase van mijn leven, nu ik begin als priester, gesteund
en thuis voel bij u allemaal. De Heer is mij goedgunstig geweest door mij in Westfriesland
te laten werken.
Ik schrijf u bij deze gelegenheid om u te informeren over wat er zal gebeuren bij mijn
priesterwijding en ook in de dagen die erna komen. De Corona-pandemie, die ons raakt,
heeft een grote impact gehad op de organisatie van dit geweldige feest.
Op 12 september om 17.00 uur zal in de Kathedraal ‘Sint Bavo’ de feestelijke
Eucharistieviering plaatsvinden, waar ik tot priester gewijd zal worden voor het bisdom
Haarlem-Amsterdam.
Vanwege het beperkte aantal mensen dat in de kathedraal aanwezig kan zijn, is het niet
mogelijk om iedereen uit te nodigen, maar dat was wel mijn bedoeling geweest. Daarom
wordt de feestelijke viering uitgezonden op het YouTube-kanaal van onze kathedraal.
Op deze manier zijn we allemaal verbonden in gebed en kunnen we ons verheugen met
dit geschenk dat uit de hemel komt.
We dachten om de eerste Eucharistieviering samen als regio te vieren, maar ook nu laat
het beperkt aantal mensen dat naar onze kerk kan komen dit niet toe. Daarom hebben we
besloten om in elk van de parochies van onze regio een Eucharistie te vieren. We kunnen
dit samen vieren als een parochiegemeenschap.
Hieronder beschrijf ik hoe en waar u alles kunt vinden:

Priesterwijding in ‘Sint Bavo’ Kathedraal te Haarlem.
Zaterdag 12 September 2020 om 17.00uur
te volgen op YouTube-kanaal:
Kathedraal-TV -Kathedraal Sint Bavo.
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1ste Eucharistievieringen Javier Acuña
Eerste H. Mis. H. Nicolaas te Lutjebroek.
Zondag 13 September 2020 om 10.00 uur.
Inschrijving en ook te volgen op YouTube bij website van de parochie:
www.parochienicolaas.nl.
Eerste H. Mis in H. Johannes de Doper te Grootebroek.
Zaterdag 19 September 2020 om 19.00 uur.
Eerste H. Mis in H. Franciscus Xaverius te Enkhuizen.
Zondag 20 september 2020 om 10.00 uur.
Eerste H. Mis in H. Laurentius te Hoogkarspel.
Zaterdag 26 september 2020 om 19.00 uur.
Eerste H. Mis in H. Lucas te Venhuizen.
Zondag 27 september 2020 om 10.00 uur.
Eerste H. Mis in H. Martinus te Bovenkarspel.
Zaterdag 3 oktober 2020 om 19.00 uur.
Diaken Javier Acuña, 13 augustus 2020.

Inzamelpunt voedselbank
Enkele maanden geleden zijn wij gevraagd door iemand van de Baptistenkerk in
Enkhuizen om inzamelpunt aan huis te worden voor de voedselbank in Hoorn.
Er zijn nu veel meer mensen die gebruik moeten maken van de voedselbank omdat zij
door de coronacrisis hun baan of bedrijf zijn kwijt geraakt. Ik wil u vragen om na te denken
of u ook wat wil bijdragen voor al deze mensen die dit mee maken.
U kunt boodschappen doen en deze bij ons thuis afleveren, graag alleen houdbare
producten, geen versproducten; die krijgt de voedselbank aangeleverd via andere wegen.
Kijk wat u zelf kunt/wilt bijdragen.
De producten die wij ingezameld hebben worden iedere eerste zondagavond van de
maand na 17.00 uur bij ons opgehaald door een vrijwilliger, die brengt het
maandagochtend naar de voedselbank in Hoorn.
Simon en Diana van der Harg
Zesstedenweg 127, Grootebroek tel: 0228-511695.
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Zondag 4 oktober om 10.00 uur feest
Fanfare Irene bestaat 75 jaar
Al een aantal jaren komt Fanfare Irene o.l.v. Lieuwe de Jong
bij ons de vieringen feestelijk muzikaal opluisteren. Ook in de corona-tijd willen ze dat feest
in onze kerk gaan vieren. Ze zullen met een kleiner aantal komen, maar het zal zeker
prachtig klinken.
Wij feliciteren ze en heten ze van harte welkom.
Maar ieder dat dat mee wil vieren zal zich van tevoren moeten aanmelden.
Als de mensen binnenkomen moet iedereen op een witte stip of een stoel gaan zitten.
De stoelen mogen niet verplaatst worden. Als de viering begint mogen de huishoudens bij
elkaar gaan zitten. Anders kunnen wij de afstand niet garanderen.
www.meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/johannesdedopergrootebroek
Werkgroep bijzondere vieringen.

Monumentendag 2020, zondag 13 september
Met als thema : Leermonument
Historische vereniging Oud Stede Broec organiseert een uitgestelde expositie 75 jaar
bevrijding. Deze wordt gehouden:
➢ in de bibliotheek van donderdag 3 september tot vrijdag 11 september op hun
openingstijden,
➢ in het winkelcentrum Streekhof met foto’s van zaterdag 5 september tot zaterdag
12 september
➢ en wordt afgesloten op monumentendag 13 september in onze kerk van 11.00
uur tot 16.00 uur.
De bedoeling was om dit in mei te doen, maar helaas door Corona kon dit niet door gaan.
Het is zeker de moeite waard, dus kom kijken wat er in de oorlogstijd in Stede Broec is
voorgevallen.
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Vieringen
Reserveren op:
https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/johannesdedopergrootebroek
Zaterdag
Woord/Communieviering met piano en zang
29 augustus
Voorganger: Diaken Jules Post
19.00 uur
Lector: Wil Visser
Intenties: Johannes Groot en Annie Groot-Hauwert, Cor en Marth Besseling-Reus.
Zaterdag
Woord/Communieviering met orgel en zang
5 september
Voorganger: Diaken Jules Post
19.00 uur
Lector: Ton Deen
Intenties: Lien en Niek Broersen-Groot, Josette Oosting-Kemme, Niek de Wit en Bep de
Wit-Redeker, we herdenken mijn man, onze vader en opa Bert Fokker, Riet ScholtenMeissen, Co de Boer voor wie het de jaardienst is, en overleden familie de Boer-Jong,
Jaap en Afra de Wit-Essen, Vok Rood, dochter Linda en familie Rood-Neuvel, Gerrit Deen,
Annie Deen-Bet en overleden familie, Lou Neuvel en Petra Neuvel-Houtenbos, Conny
Heijselaar-Man.
Zaterdag
Viering Onder leiding van Parochianen met piano en zang
12 september Voorgangers: groep Enkhuizen
19.00 uur
Lector: eigen
Intenties: Arie en Nel Smit, Piet van der Jagt en overleden familie van der Jagt-Rinkel,
Paula Muskiet, Yvonne Starrenburg-Heijne en Gerard de Boer.
Zondag

13 september
11.00-16.00 uur
Open Monumentendag
met fototentoonstelling van vereniging Oud Stedebroec en onthulling van schildjes voor de
kerk (provinciaal monument) en voor de pastorie (gemeentelijk monument).
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Zaterdag
1e Eucharistieviering van Kapelaan Javier Acuña met orgel en zang
19 september Voorgangers: Kapelaan Javier Acuña en Diaken in opl. Wim Zürlohe
19.00 uur
Lector: Wil Visser
Intenties: Corrie Lakeman-Buijsman, Henk Haentjes, Cor Deen, Bertus Ruijter, Corrie
Ruijter-Scholten en zoon Jan, Piet Vlaming en overleden familie, Gerrit en Agaath
Besseling-Vlaming, Vok Rood, dochter Linda en familie Rood-Neuvel, Gerrit Deen, Annie
Deen-Bet en overleden familie.
Zaterdag
Viering Onder leiding van Parochianen met orgel en zang
26 september Voorgangers: groep Grootebroek
19.00 uur
Lector: eigen
Intenties: Truus Bakker-Groot, Co en Lies Wester-Nan en dochter Sylvia.
Zondag
Bijzondere viering t.g.v. 75 jr. jubileum Fanfare Irene
4 oktober
Voorgangers: Riet Broersen en Ria Botman
10.00 uur
m.m.v. Fanfare Irene
Intenties: Josette Oosting-Kemme, Cor en Marth Besseling-Reus, we herdenken mijn
man, onze vader en opa Bert Fokker, Riet Scholten-Meissen, Conny Heijselaar-Man.
Zondag
Eucharistieviering met piano en zang
11 oktober
Voorganger: Kapelaan Peter Piets
10.00 uur
Lector: Ineke van Staveren
Intenties: Jaap en Afra de Wit-Essen, Vok Rood, dochter Linda en familie Rood-Neuvel,
Paula Muskiet.

Vieringen Rigtershof om 10:00 uur:
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

02 september
09 september
16 september
23 september
30 september
07 oktober
14 oktober

Ria Botman en Ineke Koomen
Ria Botman en Ineke Koomen
Ria Botman en Ineke Koomen
Piet Pels
Ria Botman en Ineke Koomen
Ria Botman en Ineke Koomen
Ria Botman en Ineke Koomen
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Verandering weekendvieringen
Per 1 september 2020 zal het zaterdag-zondagschema van de weekendvieringen
veranderen.
In de maanden waarin de viering op zaterdagavond 19.00 uur zou zijn, worden deze nu op
de zondagochtend 10.00 uur gehouden. En andersom gaan de vieringen in de
“zondagochtend maanden” naar de zaterdagavond.
Als u voor betreffende vieringen een intentie heeft aangevraagd wordt die uiteraard
verplaatst. Mocht u de intentie willen veranderen naar een andere datum/ander weekend
dan kunt u dit aangeven bij het parochiesecretariaat.

Tel. 0228-515126, email: secretariaat@johannesdedoper.info

Verlopen grafrechten
De grafrechten van onderstaand graf zijn verlopen.
Vak D8 D. Appelman/ M. Appelman-Laan
Daar de nabestaanden bij ons niet bekend zijn doen wij hierbij een oproep via De
Voorloper. Bent u nabestaande of kent u iemand van de familie van bovenstaande familie,
zou u dan zo vriendelijk willen zijn contact met mij op te nemen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking,
Met vriendelijke groet,
Karen Kolenberg tel.0228-513616 e-mail cj.kolenberg@quicknet.nl

Een lichtje in moeilijke dagen.
Op onze begraafplaats staat een Mariakapel die dagelijks tussen 7:00
uur en 21:00 uur toegankelijk is. Daar kunt u, als u daar behoefte aan
heeft, een kaarsje branden en de stilte over u laten komen om weer
gesterkt verder te gaan.
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Verslag van de Bouwcommissie Johannes de Doper
Augustus 2020.
Zoals ik heb beloofd in de vorige Voorloper, waar ik u op de valreep kon melden dat de
koortoren klaar was, nu een uitgebreider verslag van onze activiteiten.
De koortoren, een uitdaging die al jaren stond: uitvallende stenen, barsten in glas in lood
als gevolg van uitzettende ijzeren brugstaven.
Het was een klus.

Een zeer bekwame metselaar van de firma Grent, Rob Hoffer, heeft de glazen verwijderd
en de venster-omlijstingen op restauratieve wijze geheel strak gemaakt.
Over 10 jaar zullen we het verschil in stenen niet meer zien, vakwerk!
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Voor de bouwcommissie- en parochieraad-vertegenwoordigers was het een uitdaging om
de venstergaten te voorzien van passend en identieke glas-in-lood ramen.
Na veel technische deliberaties en offertes: dubbelglas, isolatieglas of hoe de ontbrekende
brugstaaf te vervangen, zijn we via Jan Hinke uitgekomen bij Marije Wolfswinkel van
LICHTWERK. Zij werkte ook voor de Oosterkerk in Hoorn: een nieuw groot glaspaneel en
heeft de glas-in-loodramen van de grote Laurenskerk in Alkmaar gerestaureerd.
Het was spannend, maar het is in gezamenlijk overleg een heel mooi eind product
geworden.
Een kunstwerk van glas-in-lood waar een creatieve oplossing is gevonden door Mw.
Wolfswinkel voor de ontbrekende brugstaaf waarbij 90% van het originele glas kon worden
hergebruikt.
De messing roedes zijn vanuit de Laurenskerk gekomen. Compliment voor de vakmensen.
Ook voor de meestervoeger 1e klas, Hans Hauwert, die van buitenaf samen met de
glazenier(ster) de ramen heeft vastgezet met een specie / klei mengsel.
We zijn na alle (in)spanning blij met het resultaat.
Door uw ruime giften, in de plaats van de Parochieveiling die niet door kon gaan, een heel
mooi en te betalen resultaat.
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*Doorlopend: het optimaliseren en up to date maken van de elektrische installaties van de
kerk (door Casper Gorter) met nieuwe meterkast: voltooid.
*Verder is de oostzijde van de pastorie door dezelfde vakman / metselaar Rob aangepakt:
steen voor steen de problematische ijzeren lateien vervangen door betonnen lateien en
alles netjes weggewerkt en aangeheeld.
*De dakbedekking met Samanca leien en de dakvensters zijn in februari opgeleverd. Weer
vakwerk van de firma Pronk. Het dak is nu dicht !!
*Ik (Nico Nieuwendijk) heb gepoogd de maximale subsidie hiervoor te verkrijgen als
provinciaal monument en gelukkig is dat gelukt. Dat scheelt zoals dat heet: een slok op
een borrel! Dank voor de ondersteuning van onze administrator Kees Noordeloos, die alle
rekeningen bijhoudt.
*De bliksembeveiliging is opgewaardeerd naar de moderne eisen door de firma
Bliksem Belang uit Heiloo en na vele jaren eindelijk weer goedgekeurd.
*Op verzoek van de kosters is er een andere aansturing van de klokken en van de
verwarming geïnstalleerd.
*De kelder onder de kerk is voorzien van nieuwe bedrading en verlichting, ook onder het
altaar is er voor de dapperen onder ons nu een licht in de (ondergrondse) spelonken.
*Al het hang en sluitwerk is voorzien van “paniek” sluitingen en gereviseerd, ook zijn alle
sloten voorzien van nieuwe cilinders en hebben alle vrijwilligers nieuwe sleutels gekregen.
*De noodverlichting is aangepast.
*Ondersteuning krijgt de bouwcommissie verder van Piet Reus (LB -> GB) en voor “al uw
hout- en bouwzaken” is Sjaak Noordeloos hard bezig in onze kerk.
*Een glansrol is er voor de firma Karl, die de parketvloer in de grote zaal en de vloer van
het secretariaat in het parochiecentrum onder handen heeft genomen. Het glimt weer na
het schuren en het opnieuw in de lak zetten en poetsen van deze (ook) monumentale
vloeren.
*We hebben nog een aantal uitdagende projecten, o.a. in de grote toren op het
klokkenplatform; die we met behulp van uw bijdragen en de inzet van vele vrijwilligers
hopelijk weer zullen klaren.
Het devies is BID EN WERK, van bidden binnen de kerkmuren is door Covid19 niet
veel gekomen maar van het werken des te meer!
Mede namens Jos Smit en Jan Ruiter, Nico Nieuwendijk.
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Mutatieformulier
Verhuizen?
Familienamen M en/of V: ..……………………………………………………….
Huidige adres:

……………………………………………………………………

Postcode / plaats:

……………………………………………………………………

Verhuisdatum:

……………………………………………

Nieuw adres:

……………………………………………………………………

Postcode / plaats:

……………………………………………………………………

Telefoonnummer:

……………………………………………………

Voornamen voluit
+ evt. afwijkende achternaam:

geboortedatum:

doopdatum: M/V:

………………………………………………….

…………………

……………. ……

………………………………………………….

…………………

……………. ……

………………………………………………….

…………………

……………. ……

………………………………………………….

…………………

……………. ……

………………………………………………….

…………………

……………. ……

•
•
•

Blijft er nog iemand op het oude adres achter?
Ja / nee
Wilt u aan de parochie St. Johannes de Doper verbonden blijven? Ja / nee
Wilt u de voorloper blijven ontvangen?
Ja / nee

Zenden aan:
Secretariaat parochie St. Johannes de Doper
Zesstedenweg 158
1613 KD Grootebroek
Tel.nr. 0228-515126
secretariaat@johannesdedoper.info
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Belangrijke adressen:
PAROCHIERAAD:
Dhr Ton Deen
Mw Ineke van Mulukom
Dhr Jan Broersen
Dhr Peter van Staveren
Dhr Piet Reus (Lutjebroek)
Adviescommissie leden:
Dhr Gerard Broersen
Mw Sylvia Groot
Mw Anne-Marie Brieffies

email: parochieraad@hotmail.com
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coördinator werkgr.
Coördinator werkgr.

06 15907427
511309
06 22445566
06 53503593
513293

Regio coördinator

06 51835615
724086
06 18443366

Kapelaan Peter Piets:
lambertusz95@gmail.com
06 57918746
Diaken Jules Post:
jjm.post@hotmail.com
06 37406247
Diaken Javier Acuña:
javiervillarrica@gmail.com
06 83453373
Administrator (op afstand) pastoor Samuel Marcantognini:
pastoor@rkmatteus.nl
0229 703042
Contactpersoon bloemenverzorging bij huwelijk en jubilea:
Loes Kuin
Esdoornlaan 34, Grootebroek
Kerktelefoon bij overlijden:
Riet Broersen
Contactpersoon koor voor rouw- en trouwdiensten:
Marijke Immink
Schutsluis 22, Grootebroek
Uitvaartvereniging Sint Barbara:
Contactpersoon van Sint Barbara:
Begraafplaatsbeheer:
Jan Noordhout
P. Noordeloosln.9, Grootebroek

513780

06 28983400
514902
06 42204050
514382

Geboortes en doopjes:
Graag een geboortekaartje naar het parochiecentrum sturen.
Opgave voor het dopen bij: Kapelaan Peter Piets
06 57918746
De doopjes zijn in de winterperiode in het parochiecentrum.
Aanspreekpunt Vormsel en Facebook:
Fred Slijkerman Megelink

522315
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Detail van een glas-in-loodraam,
dit raam bevindt zich aan de rechterkant van de kerk
ter hoogte van de voorste banken

Onze mooie
R.K. Parochie St. Johannes de Doper
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