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Parochie-agenda
20 oktober
21 oktober
23 oktober
26 oktober
4 november
13 november
17 november
18 november
18 november
24 november
25 november
02 december
03 december

10:30 uur
10:00 uur
18.30 uur
19.30 uur
10:00 uur
18.00 uur
19.00 uur
10:00 uur
20.00 uur
19.00 uur
09.00 uur
10:00 uur
13.00 uur

Pastores-overleg
spreekuur Kapelaan Piets
Vormselvoorbereiding
vergadering Regiobestuur
spreekuur Kapelaan Piets
afsluiting Vormsel
voorbereiding VOP groep
spreekuur Kapelaan Piets
vergadering Zonnebloem
redactievergadering
kerkschoonmaak groep 2
spreekuur Kapelaan Piets
vouwen De Voorloper groep 1

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 21 november 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
Onze kerk is gelukkig al weer 3 maanden open. Wel zijn er heel wat
aanpassingen. Zo missen we de muzikale ondersteuning van onze
koren. Doordat de richtlijnen vanuit het regiobestuur zijn aangepast mogen de koren nu
met maximaal 8 personen zingen, we zijn nu aan het kijken of dat haalbaar is. Together
heeft het afgelopen donderdag al geprobeerd en dat ging redelijk goed; dus zij hopen de
vieringen van 18 en 25 oktober muzikaal op te luisteren. Het gemengd koor gaat ook weer
beginnen en staat voor 2 november ingeroosterd. Gelukkig waren Cobi, Mieke en Peter
bereid de vieringen muzikaal op te luisteren. Cobi is nu ook met enkele koorleden aan het
repeteren voor de viering van 11 oktober, deze krijgt dan een Gregoriaans thema.
Zondag 13 september was het Open Monumentendag en ook onze kerk was die dag open
en heeft vele bezoekers gehad. Oud-StedeBroec had monumentschildjes voor ons
kerkgebouw en het parochiecentrum aangevraagd en die werden onder het toeziend oog
van een klein aantal parochianen door Ria Botman aangebracht. Zo is het van buitenaf te
zien dat beide gebouwen een monumentale status hebben.
Op 19 september hadden we ook weer eens een feestelijke viering, omdat Kapelaan
Javier Acuña zijn eerste eucharistieviering in onze kerk is voorgegaan.
Enkele vrijwilligers hadden de kerk met geel-witte linten versierd. De bloemen waren
prachtig in stijl aangebracht, kortom het zag er heel feestelijk uit. Tijdens de viering werd er
door 3 dames gezongen met begeleiding van organist Peter, die af en toe het geheel
versierde met zijn stem. Javier straalde helemaal en hij had een mooie viering.
Na afloop werd er koffie aangeboden op een coronaveilige manier.
Iedereen was enorm tevreden en we keken al vooruit naar de volgende feestelijke viering,
op 4 oktober bestond Fanfare Irene 75 jaar. Samen met de groep Bijzondere vieringen
werd er een feestelijke viering in onze kerk voorbereid. Maar, zo jammer, door het
aanscherpen van de maatregelen was het voor de Fanfare onmogelijk de muzikale
verzorging voor hun rekening te nemen en moest alles afgelast worden.
Maar we gaan dapper verder. Het volgende feest wordt inmiddels ook voorbereid en wel
de 1e Communieviering op zondag 1 november. De werkgroep is druk met de
voorbereidingen. De kinderen stellen zich verderop in deze Voorloper aan u voor, normaal
gesproken zouden we dat in een speciale viering doen, maar dat was even niet meer
mogelijk. Door plaatsen voor de bijbehorende familie te reserveren hopen wij zoveel
mogelijk mensen in onze kerk kwijt te kunnen, zodat velen dit feest mee kunnen vieren.
Wij wensen de communicantjes een fijne dag.
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Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen zijn de maatregelen rondom het coronavirus
aangescherpt. Er mogen nu maar 30 bezoekers ontvangen worden, het is dus belangrijk
om te reserveren aangezien u anders het risico loopt dat u niet meer binnen mag. Dat
zouden wij heel vervelend vinden, de link staat vermeldt op de vieringen-pagina.
Zo wordt er ook geadviseerd om in de publieke ruimtes een mondkapje te dragen.
Aangezien ons kerkgebouw ook voor iedereen toegankelijk is lijkt het ons verstandig dit
advies over te nemen. Bij het binnengaan en verlaten van de kerk kunt u dan een
mondkapje dragen, maar als u uw plaats hebt ingenomen mag u het afzetten.
U dient zelf voor een mondkapje te zorgen!
Wij vertrouwen erop dat u in het belang van uw en andermans veiligheid dit advies
opvolgt. Wij weten het: het wordt er niet leuker op, maar de gezondheid van eenieder staat
op het spel en wij als Christenen dienen toch in de eerste plaats aan onze medemens te
denken.
Tot slot hopen wij in de volgende Voorloper nog meer goed nieuws te brengen, want
Kerstmis is dan ook weer in beeld en we hopen daar toch echt wat moois van te maken.
Pas goed op uzelf en de ander en blijf gezond.
Namens de parochieraad Johannes de Doper.
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Bericht van de Kapelaan
Beste parochianen,
Roepingsverhaal.
Als eerste wil ik u zeggen dat ik u bedanken wil voor de mogelijkheid om u mijn verhaal te
mogen vertellen in het parochieblad.
Ik ben Peter Piets en nu acht jaar werkzaam als priester voor het Bisdom HaarlemAmsterdam. Ik kom uit Noord-Holland, van het dorp Oostzaan, tegen Amsterdam-Noord
aan. Oostzaan is altijd een klein dorp gebleven en was één der eerste dorpen eind 16e
eeuw dat overging tot de Reformatie. Alles en iedereen was er dus eeuwenlang protestant.
Tegenwoordig zijn er helaas nog maar weinigen die iets met hun geloof doen, zo ook mijn
familie. In dit geseculariseerde (streng in de leer) protestante milieu groeide ik op.
Van jongs af aan was ik echter toch erg geïnteresseerd in God, religie en de Kerk.
Waarom precies kan ik eigenlijk niet eens benoemen. Achteraf besef ik dat het zo was,
maar waarom kan ik niet verklaren. Tenzij God toen reeds met mij aan het werk was, zoals
Hij met een ieder van ons steeds bezig is.
Zo rond mijn 20e zat ik bij de jongerenafdeling van de Hervormde Kerk en las veel over het
geloof. Ondanks de inzet voor wat nu de PKN is, de Protestante Kerk van Nederland, bleef
ik toch altijd bezig met het Katholieke geloof en de Katholieke Kerk. Deze trok mij veel
meer aan en ik bezocht regelmatig kloosters in binnen- en buitenland om eens onder te
duiken in de liturgie en er de vrijheid te ervaren om mij directer met God verbonden te
voelen in zo’n omgeving. Ik ervoer er echter ook de confrontatie met het feit dat je door
alles met je verstand te willen verklaren en te begrijpen je niet veel groeit in geloof. Je blijft
dan hangen in kennis opdoen en tussen je oren zitten met God en Zijn mysterie van
Openbaring.
Verder is er een groot verschil tussen het ingetogen kloosterleven en mijn extraverte
karakter. Gelukkig verleende de Heer mij de Genade om uiteindelijk in te zien dat ik Hem
juist kon ervaren door mij gewoon open te durven stellen voor Hem en erop te vertrouwen
dat Hij er gewoon altijd is voor je. Ik hoefde Hem niet meer overal te zoeken, Hij was er al
die tijd al en nog wel heel dichtbij!
Geloof is niet een kwestie van het verstand, maar van het hart!
Toen ik dit besefte werd er pas echt een extra dimensie aan mijn leven toegevoegd.
Allerlei vragen die mij vroeger eerder van God en Zijn liefde afhielden i.p.v. dichterbij Hem
te brengen, deden er ineens niet meer toe. Het gaat er niet om wat ik wil met Hem, maar
wat Hij wil met mij! Geef je aan Hem over en Hij laat zich aan je zien!
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Als de liefde voor Hem in je hart zit, ervaar je de liefde die van Hem terugkomt als een
zegen. Ook durf je je dan toe te vertrouwen aan de leer van de Apostelen zoals die
doorgegeven is in 2000 jaar Katholieke Kerk.
Je ondergaat de heilzame werking van de sacramenten, zoals de biecht en de Heilige
Eucharistieviering. Iets wat ik nooit voor mogelijk had gehouden in mijn protestantse en
zoekende jaren kwam door de Heilige Geest zomaar op mij toe! Natuurlijk is het genade
van God die dit mogelijk maakt voor iedereen. Wel moeten wij onszelf zo naar God
toedraaien dat wij zoveel mogelijk wind van Zijn heilige Geest op kunnen vangen.
Ook een seminarist is verre van volmaakt, wij zijn geen heiligen.
Wel proberen wij ons de gehele dag aan God te onderwerpen in alles wat wij doen EN
laten om God in ons groter te laten worden, zodat ons eigen ego met al het bijbehorende
egoïsme kleiner mag worden.
Overtuigdheid van Zijn bestaan en werkzaamheid in je leven ervaar je dus pas als je je
gevoel durft toe te laten in je geloof. Zo groeit men in liefde tot God onze Vader en ook tot
de medemens.
Je hoeft niet overal begrip voor te hebben, maar je dient er wel te zijn voor iedereen. Deze
betrokkenheid op anderen betekende voor mij dat ik dit mooie geschenk niet alleen voor
mijzelf wilde houden, iedereen moet van God horen.
Ook u bent ontvankelijk voor God en Zijn Geest. U zit immers trouw regelmatig in Zijn kerk!
God is ook met u onderweg! Vergeet dat nooit, bij alles wat u ook doet. Hij is met u en is
vergevingsgezind. Als je al eens een misstap begaan zou is er Zijn vergevende liefde.
Voor mij is het ultieme navolgen van God het leven en beleven van de sacramenten. Iets
wat de protestanten helaas overboord hebben gezet.
Als het de Heer belieft zal ik eens een priester zijn en andere mensen mogen laten delen
in Zijn heerlijkheid.
Ook al ben ik nu al 40 jaar, door Gods genade ben ik toegelaten op het seminarie alwaar
ik woon en studeer tezamen met zo’n 45 andere enthousiaste jongemannen.
Achterin de kerk liggen exemplaren van de gebedskrant van het seminarie, waarin u kunt
lezen over het seminarieleven en de mensen die ermee verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld
oud-studenten.
Mag ik afsluiten met u te vragen om te bidden voor ons
seminarie en haar studenten, u nogmaals te bedanken
voor uw luisterend oor en u Gods zegen toe te wensen
voor uzelf en uw dierbaren.
Kapelaan Peter Piets.
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Zondagochtend 1 november 1ste Communieviering
Voorgegaan door Kapelaan Peter Piets.
Er komt dit jaar geen presentatieviering. In plaats daarvan willen we de kinderen hier
voorstellen met een foto en een stukje tekst.

Ik ben Jaylee Groot.
Ik ben 8 jaar en zit in groep 5 op De Hussel. Ik zing bij het koor
Happy Kids en zit ook op gym bij GTS.

Hoi ik ben Wes Ruiter,
Ik ben gek op sporten en dingen bouwen en ik vind cup cakejes
bakken ook heel erg leuk.
Ik heb zin in de communie omdat ik veel nieuwe vrienden kan
maken.
Filip Lieberton
is 8 jaar en zit in groep 5a van de Uilenburcht, hij is een vrolijk
en spontaan mannetje en interesseert zich in alles wat rijdt,
vliegt en vaart. Hij kan slecht tegen onrecht en is totaal niet
egoïstisch.

Ik ben Elias Daorah.
Ik ben 10 jaar oud en ik kom uit Syrie. Ik ben uit Syrie
gevlucht omdat ik in vrede wil leven. Mijn hobby's zijn
voetballen en gamen. En ik zit in groep 7 op basisschool de
Hoeksteen in Enkhuizen.
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Ik ben Kacper Bednarek,
ik ben geïnteresseerd in computerspelletjes, ik speel graag
bordspellen en fiets ook graag.

Nataniel Nagowscy
houdt van te spelen met collega's, spelen met de bal en met Lego. In
zijn vrije tijd speelt hij ook graag spelletjes en speelt met de hond.

Hallo, mijn naam is Ewoud van Meersbergen.
Ik ga naar de Hussel in Grootebroek. Ik houd erg van technisch
speelgoed en van zingen en zwemmen. Ik wil graag mensen
helpen en ben meestal vrolijk.

Hallo! Ik ben Julia van Lingen,
ik ben 8 jaar en ik zit op de Hussel. Ik vindt tekenen heel leuk, ik
heb zelfs een keer per week tekenles! Daarnaast doe ik mee
met musical en scouting. Ik vindt het heerlijk om samen met
andere kinderen te spelen en ik ben
dol op dieren.

Ik ben Peter Willem Vlaar
woon in Andijk, zit in groep 6/7 op de Hoeksteen in Enkhuizen.
Ik heb 2 broers en een zus.
Ik houd van gamen en met vrienden spelen.
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Ik ben Zosia Klaver.
Geboren op 07 oktober 2010. Ik hou heel veel van dieren en
deze verzorgen. Ik heb 2 konijntjes , 12 hamsters en 3 aquaria
met vissen. Ik hou van spelen met mijn vrienden.
Ik dans graag en speel viool.
Hoi, ik ben Stan Hoogland
en ik ga dit jaar mijn 1e communie doen. Ik zit op basisschool
De Uilenburcht en voetbal bij de Zouaven.

Hoi, ik ben Lars Hoogland
en ik ga dit jaar mijn 1e communie doen. Ik zit op basisschool
De Uilenburcht in Grootebroek en voetbal bij de Zouaven.

Ik ben Femke,
ik ben 10 jaar ik ben jarig op 2 juni, ik doe de sporten
paardrijden, dansen en turnen. Mijn school is: Driespan
Flosbeugel in Enkhuizen. Ik heb ook heel veel vriendinnen, zij
heten: Marieke, Pien, Lizzy, Indy, Sophie en nog andere
kinderen. En mijn hobby's zijn: Tekenen, tiktoks maken en
afspreken met vriendinnen.

Wij wensen deze kinderen,
maar ook de kinderen die niets hebben aangeleverd,
een mooie 1ste Communieviering!
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Allerzielenviering
Op maandag 2 november is er om 19.00 uur een gebedsviering die wordt voorgegaan
door Kapelaan Piets en de leden van de Avondwakegroep.
Een aantal leden uit het gemengd koor met organist en dirigent zullen samen met Ellen op
de dwarsfluit voor een sfeervolle viering zorgen.
In deze viering zullen in het bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar worden
herdacht.

Cornelia Heijselaar - Man
Petra Neuvel - Houtenbos
Frieda Koomen - Neefjes
Annie Reus - Ursem
Piet Bleeker
Alie Schooneman - Tool

91 jaar
92 jaar
89 jaar
90 jaar
86 jaar
84 jaar

De nabestaanden krijgen hiervoor nog een uitnodiging.
Wellicht zijn er het afgelopen jaar nog meer parochianen overleden,
die door de Corona-maatregelen geen uitvaart in onze kerk hebben gehad.
Als u wilt dat deze overledene wel herdacht wordt in deze viering in onze parochie,
geef dan een berichtje aan: Ria Botman tel 511501 email: huizebotman@gmail.com.
De familie krijgt dan alsnog een uitnodiging.
Ook voor deze viering dient u zich vooraf aan te melden.

Het kerkhof zal deze avond verlicht zijn.
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Vieringen
Reserveren op:
https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/johannesdedopergrootebroek
Zondag
Eucharistieviering m.m.v. Together
18 oktober
Voorganger: Kapelaan Javier Acuña
10.00 uur
Lector: Ton Deen
Intenties: Niek de Wit en Bep de Wit-Redeker, Cor Deen, Bertus Ruijter, Corrie RuijterScholten en zoon Jan, Ter nagedachtenis aan onze ouders en grootouders Bertus de Boer
en Gerda de Boer-Harbrink, Johannes Groot en Annie Groot-Hauwert, Gerrit en Agaath
Besseling-Vlaming, Vok Rood, dochter Linda en familie Rood-Neuvel, Gerrit Deen, Annie
Deen-Bet en overleden familie, Johanus Heyne en dochter Yvonne en overleden ouders
de Boer Reyn en overleden kinderen, Corrie Haas-Kok en overleden familie en ter ere van
het Heilig Hart van Jezus, Tiny Broersen en overleden familie Broersen-Koopman.
Zondag
25 oktober
10.00 uur

VOP viering m.m.v. Together
Voorgangers: groep Enkhuizen
Lector: eigen

Donderdag
29 oktober
10.30 uur

Huwelijksinzegening van Channel Koomen en Wesley Smit
Voorganger: Kapelaan Javier Acuña

Zondag
Eerste Heilige Communieviering m.m.v. Happy Kids
1 november
Voorganger: Kapelaan Peter Piets
10: 00 uur
Lector: eigen
Intenties: Josette Oosting-Kemme, we herdenken mijn man, onze vader en opa Bert
Fokker, Piet en Annie Neuvel-Slagter en dochter Tineke Kreuk-Neuvel, Bets van der Jagt
en overleden familie van der Jagt-Rinkel, Sjef Koomen.
Maandag
Allerzielenviering m.m.v. het gemengd koor
2 november
Voorgangers: Kapelaan Peter Piets en Avondwakegroep
19.00 uur
Lector: eigen
Intenties: Niek de Wit en Bep de Wit-Redeker, Riet Scholten-Meissen, Jaap en Afra de
Wit-Essen, Gerrit Deen, Annie Deen-Bet en overleden familie, Truus Bakker-Groot, Hans
en Arno van Jolingen en overleden familie en Tiny, overleden ouders Haakman-Scholten,
Joop van Ammers en overleden familie Besseling, Jan Hoff en Tiny Hoff-Bennis en zegen
over de gezinnen, Aat Bakker-Ettema en zoon Wilfred.
Zaterdag
Sint Maartenviering m.m.v. Happy Kids
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7 november
Voorgangers: groep Gezinsliturgie
19:00 uur
Lector: eigen
Intenties: Riet Scholten-Meissen, Vok Rood, dochter Linda en familie Rood-Neuvel, Paula
Muskiet, ter nagedachtenis aan onze ouders en grootouders Bertus de Boer en Gerda de
Boer-Harbrink.
 Zaterdag 7 november 19.00 uur Vormselviering in Bovenkarspel
Zaterdag
Eucharistieviering met piano en zang
14 november Voorganger: Kapelaan Peter Piets
19.00 uur
Lector: Vera Kaagman
Intenties: Piet Vlaming en overleden familie, Jaap en Afra de Wit-Essen, Corrie Haas-Kok
en overleden familie en ter ere van het Heilig Hart van Jezus, Tiny Broersen en overleden
familie Broersen-Koopman, Arie en Dick Schooneman.
Zaterdag
WOCO viering met orgel en zang
21 november Voorganger: Diaken Jules Post
19.00 uur
Lector: Ineke van Staveren
Intenties: Cor Deen, Bertus Ruijter, Corrie Ruijter-Scholten en zoon Jan, Vok Rood,
dochter Linda en familie Rood-Neuvel.
Zaterdag
VOP viering met piano en zang
28 november Voorgangers: groep Grootebroek
19.00 uur
Lector: eigen
Intenties: Gerrit Deen, Annie Deen-Bet en overleden familie, Piet en Annie Neuvel-Slagter
en dochter Tineke Kreuk-Neuvel.

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

21 oktober
Ria Botman en Ineke Koomen
28 oktober
Piet Pels
04 november
Ria Botman en Ineke Koomen
Herdenkingsdienst
11 november
Ria Botman en Ineke Koomen
18 november
Ria Botman en Ineke Koomen
25 november
Piet Pels
02 december
Ria Botman en Ineke Koomen

In Memoriam
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Verdrietig om wat niet meer is
en nooit meer zal zijn.
Dankbaar voor wat was
en altijd zal blijven.
Op 28 augustus jl. is Annie Reus-Ursem op 90 jarige leeftijd overleden. Zij was de
echtgenote van Jan Reus. In liefde hebben haar man, kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen haar losgelaten. Zij hebben in besloten kring afscheid van haar
genomen en zijn dankbaar voor de goede zorgen van het Gezinspaviljoen en het
Nicolaasverpleeghuis. Wij condoleren de familie met dit definitieve afscheid en vertrouwen
erop dat zij in hun gedachten en herinneringen zal blijven voortleven.
Petrus Jacobus Bleeker is 13 september jl. op 86 jarige leeftijd heengegaan, hij was
gehuwd met Riet Bleeker-Kamper. Zij is bedroefd over dit afscheid, maar ook dankbaar
voor de liefde en zorg waarmee hij haar gedurende haar leven heeft omringd. Wij
condoleren haar en vertrouwen erop dat haar familie haar hierbij wil steunen. De
liefdevolle verzorging van het personeel van het Gezinspaviljoen heeft haar altijd goed
gedaan. Zij vond het erg jammer dat de uitvaart in besloten kring moest plaatsvinden,
maar hoopt op nog vele fijne contacten in de komende tijd.
Op 84 jarige leeftijd is Alie Schooneman-Tool op 15 september jl. overleden, zij was de
echtgenote van Cor Schooneman. Haar kinderen en kleinkinderen bedanken haar voor al
haar liefde en goede zorgen. Zij zijn verdrietig maar het is goed zo, al zullen zij haar
ontzettend missen. Ze is wel niet meer waar ze was, maar zal overal zijn waar zij zijn. Wij
condoleren hen met deze lege plek in de familie en vertrouwen erop dat de mooie
herinneringen aan haar en hun al eerder overleden vader hen tot steun en aanmoediging
zullen zijn. Wij wensen hen alle goeds op hun pad.

Aanwezigheid Kapelaan Piets
Vanuit diverse parochianen hebben wij de vraag gekregen om meer contact met Kapelaan
Piets te krijgen. Wij hebben hier met hem over gesproken en besloten is dat hij iedere 2 á
3 weken op woensdagochtend in het parochiecentrum aanwezig zal zijn.
U kunt dan een afspraak maken voor een gesprek, de volgende data zijn vastgelegd:
Woensdag 21 oktober

Woensdag 4 en 18 november

Woensdag 2 december

Na de feestdagen gaan we nieuwe data plannen en hoort u weer van ons.

Aanpassen familiegraven op onze begraafplaats
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Zoals u allemaal zult hebben gemerkt wordt er de laatste jaren steeds minder begraven.
Dit was voor ons dan ook een reden om te bekijken hoe onze begraafplaats dan in de
toekomst ingericht zou moet worden.
Wij hebben ook op andere begraafplaatsen gekeken en hebben besloten dat de
familiegraven voortaan uit 2 graven naast elkaar zullen bestaan.
Omdat er voldoende ruimte is wordt die op deze manier beter benut. Dit alles geeft ook
een rijke uitstraling waardoor het geheel er nog mooier uit zal gaan zien.
De bestaande familiegraven blijven zoals ze nu zijn, ook als er nog maar 1 persoon ligt
begraven. De bijzetting vindt dan nog op dezelfde manier plaats als in het verleden. De
wijziging geldt dus voor nieuwe familiegraven.
Als u nog vragen hebt kunt u mij daar altijd over benaderen.
Namens de parochieraad Johannes de Doper.
Piet Reus, Radboud 15

Handen uit de mouwen
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Al heel wat jaren schrijf ik rond deze tijd een stukje in de Voorloper over de
kerkschoonmaakgroep en over de kerkhof-onderhoudsgroep. Allen hardwerkende, trouwe
en toegewijde vrijwilligers die op gezette tijden de handen flink uit de mouwen steken.
De “begraafplaats-mannen” zijn, met uitzondering van het winterseizoen en van slechtweer-dagen, wekelijks op het kerkhof te vinden.
Daar heeft ieder zo zijn eigen taken en wordt er veel werk verzet waardoor de
begraafplaats er altijd piekfijn uitziet. Petje af! Zéker als je bedenkt dat de meesten van
hen al een aardige leeftijd hebben (70+ en zelfs 80+!).
De vrijwilligers van de kerkschoonmaak maken bij toerbeurt (er zijn twee groepen) eens in
de vijf à zes weken de kerk en de sacristie schoon en fris.
En op de eerste woensdag van september is er altijd grote schoonmaak (aanleiding voor
het schrijven van dit stukje) waarbij beide groepen aantreden en er extra grondig gepoetst
wordt.
Tijdens de koffiepauze genieten we altijd van heerlijke koffie met koek of gebak, welke al
sinds jaar en dag prima verzorgd wordt door Marijke. Dat zijn gezellige momenten waarbij
de dames van het secretariaat, maar ook andere, al dan niet toevallige, aanwezigen graag
aanschuiven.
Zo waren we op die eerste woensdag van september met een grote groep koffiedrinkers.
Gelukkig was het prachtig weer en konden we buiten zitten, op het pleintje achter de
pastorie, zodat de 1,5 meter gewaarborgd kon worden.
Graag wil ik eindigen met het uitspreken van DANK aan alle bovengenoemde vrijwilligers,
daarbij wensend dat we dit nog maar vele jaren met elkaar zo mogen doen.
Groeten van Antoinette Schouten,
coördinator kerkschoonmaak.

Wilt u één van deze groepen komen versterken?
Neemt u dan contact op met het parochiesecretariaat.

Open monumentendag
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13 september 2020

In maart was het nog zeer twijfelachtig of de open monumentendag 2020 door de corona
wel door zou kunnen gaan. Toch gepland en uiteindelijk besloten om deze onder strikte
voorwaarden door te laten gaan.
Er werd besloten onze Johannes de Doperkerk als hoofdlocatie te gebruiken.
Diverse monumenten in Stede Broec waren open gesteld: Bessie, het verenigingsgebouw
van Oud Stede Broec, de locatie bij molen Ceres etc.
Onze kerk en pastorie werden beiden feestelijk voorzien van een monumentenschildje:
van provinciaal respectievelijk gemeente-monument. Na een toespraak van Wim Kersten,
voorzitter van Oud Stede Broec, werden ze vakkundig door Ria Botman gemonteerd en
zijn ze voor jaren gezekerd.
In onze kerk was een fototentoonstelling over Stede Broec in de oorlogsjaren en opvang
van vluchtelingen. Het mooiste kerkelijk zilverwerk te weten de monstrans, was vooraan in
de kerk geëxposeerd en onze kosters Loes en Gerda zorgden voor toezicht.
We konden ons verheugen op een groter dan verwacht bezoekersaantal, heel veel
mensen bezochten onze kerk. Velen zijn rondgeleid en hebben met interesse alle
wetenswaardigheden over onze kerk beluisterd en ervaren.
Treffend waren de emoties bij het tegeltableau in de Mariakapel, als herinnering aan de
politionele acties in Indonesië in de periode 1945-1948, mede ter herinnering aan de vele
doden en (vaak getraumatiseerde) overlevenden ook uit onze Streekdorpen. Dit maakte
veel indruk.
Het was een intensieve dag,
die weer diverse mensen in
deze coronatijd bij elkaar bracht
en waar we samen veel moois
mee konden delen.
Waarvan acte,
Nico Nieuwendijk.

Taizé-viering in de Koepelkerk in Hoorn
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met medewerking van zangkwartet Anima Mea.
Op zondagavond 8 november a.s. organiseert Taizé Westfriesland weer een viering in de
Koepelkerk in Hoorn, met inachtneming van de regels en richtlijnen van het RIVM en die
van het bisdom.
De viering zal dit keer gehouden worden in de kerk, zodat bezoekers op ruime afstand van
elkaar kunnen zitten. Omdat actief meezingen nog niet is toegestaan zal het bekende
Hoornse zangkwartet Anima Mea de liederen ten gehore brengen.
Zoals bij alle vieringen worden de contactgegevens van bezoekers geregistreerd. Je kunt
je van te voren aanmelden per email bij taizewestfriesland@gmail.com of je bij
binnenkomst registreren. De gegevens worden na 14 dagen vernietigd.
De viering begin om 19:30 uur. Vanaf 19:00 uur is de kerk open.
Andere bijzonderheid is dat, naast het bekende decor met de oranje vlammen, ook een
nieuw tableau gepresenteerd zal worden, geïnspireerd op de nieuwe decoratie in de
Verzoeningskerk van Taizé (Frankrijk). Dit zal bestaan uit gekleurde vierkanten die de
diversiteit van de mensen en van de hele schepping symboliseren.
De viering zelf zal zoals gebruikelijk een meditatief karakter hebben. Taizé-liederen
worden afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een oase van rust en bezinning in een
hectische wereld. Er is, zoals altijd, live muzikale begeleiding.
Vóór en na de viering zijn we stil in onszelf. Er is, in verband met Covid-19, geen thee
achteraf. Er is wel gelegenheid voor kort ontmoeten op afstand bij het naar buiten gaan.

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.

Belangrijke adressen:
PAROCHIERAAD:
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email: parochieraad@hotmail.com

Dhr Ton Deen
Mw Ineke van Mulukom
Dhr Jan Broersen
Dhr Peter van Staveren
Dhr Piet Reus
Adviescommissie leden:
Dhr Gerard Broersen
Mw Sylvia Groot
Mw Anne-Marie Brieffies

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
Kapelaan 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
Het dopen gebeurt in de winterperiode in het parochiecentrum.
Aanspreekpunt Vormsel en Facebook:
Fred Slijkerman Megelink

522315

Detail van een glas-in-loodraam,
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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

Mutatieformulier
Verhuizen?
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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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Beste parochianen
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We hopen dat het met u allen goed gaat in deze vervelende tijd. Het belangrijkste is
gezondheid, daar doen we het met z’n allen voor. Toch hopen we ook dat we onze familie
en vrienden weer in onze armen mogen sluiten en dat de voor ons normale dingen, die we
mochten doen voor de Corona, weer langzaam op gang gaan
komen.
Inmiddels hebben we de kerk ook corona-proef gemaakt met
linten en stickers, alles gebaseerd op anderhalve meter.
Aankomende zondag 28 juni is er gelegenheid om een kaarsje
op te steken in onze kerk, tussen 11.00 en 12:00 uur.
De vieringen beginnen weer op 5 juli.
Het is erg jammer dat dit jaar de parochieveiling niet door kan gaan, dat betekent een
forse aderlating voor de kerk. We hopen dat u de kerk toch wilt steunen en vragen u
vriendelijk om een gift aan de parochieveiling over te maken.
Het rekeningnummer is: NL37 RABO 0117 6820 20, onze dank is groot.
Ik wil u allen een mooie zomer toewensen en dat we elkaar weer in gezondheid zullen
ontmoeten.
Vriendelijke groeten
Piet Reus van de Parochieraad.

Een lichtje in moeilijke dagen.
Op onze begraafplaats staat een Mariakapel die 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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Vieringen Rigtershof:
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

02 juli
09 juli
16 juli
23 juli
30 juli
06 augustus
13 augustus
20 augustus
27 augustus

Piet Pels
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
?????

De vieringen worden verzorgd in de serre,
achter het restaurant op de begane grond om 10.00 uur

24

Kleurplaat
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Mozes wordt door zijn moeder in een mandje de rivier op geduwd,
zodat de dochter van de Farao hem zal vinden.

De redactie wenst u
warme Kerstdagen
gevuld met gezelligheid
en een liefdevol 2019!
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IN MEMORIAM
Treur niet om wat er niet meer is,
Maar wees dankbaar voor wat is geweest.
Waar je ook bent, ik zou het niet weten.

Niet in tijd of afstand te meten.
Ik heb je bij me, diep in mij.
Daarom ben je zo dichtbij!

Nieuwe koster gezocht!
Graag willen wij ons kostersteam door uitbreiding gaan versterken, zodat we de
werkzaamheden beter kunnen verdelen. Vele handen maken immers licht werk!
Is het misschien ook iets voor jou? Het zou heel mooi zijn als er iemand, man of vrouw,
zich aanmeldt.
Als koster ben je gastheer of gastvrouw van onze
parochiekerk. Je treft voorbereidingen voor de
kerkviering en voor, tijdens en na de viering ben je het
aanspreekpunt voor de kerkgangers, voorganger en
misdienaars. Heel dankbaar en sociaal werk ervaren wij
al vele jaren!!
Natuurlijk zorgen wij voor een goede begeleiding in de
beginperiode.
Wil jij ook in ons gezellige team mee werken, meld je
aan!
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Koster Loes, tel.513780

hebben!

Deze
geloofsbelijdenis
is mogelijk iets
als we een keer
ruimte over

Geloofsbelijdenis van Marinus van den Berg.
Ik geloof in een God die niet van steen is,
maar die hart heeft voor mensen.
Ik geloof in een God, die ik niet kan zien,
maar die zichtbaar wordt als
ik mij liefdevol inzet voor anderen.
Ik geloof in een God, die niet sterk is,
die lijden en geweld niet kan verhinderen,
maar die wel wil dat wij
mensen die lijden ondersteunen,
dat wij zoeken naar vrede en gerechtigheid.
Ik geloof in een God, die mild en ruimhartig is,
maar streng voor een ieder die mensen uitsluit of wegstoot
vanwege huidskleur, afkomst of geslacht
Ik geloof in een God die ons een eigen verantwoordelijkheid
heeft gegeven en die wil dat wij deze aarde leefbaarder maken.
Ik geloof in een God die mensen aanmoedigt om het goede te doen.
Ik geloof dat vanwege Jezus Christus,
die ons heeft laten zien wat echte liefde is
en wiens Geest nog altijd onder ons doorleeft.

Gedoopt
In de afgelopen periode zijn Antony Kornelius Boersma,
Mats Everardus Cornelis Ruiter, Dirk Jacobus Frederik Essen en
Gabriel Klimczak door toediening van het H. Doopsel opgenomen in onze

28

geloofsgemeenschap. Wij feliciteren de ouders, peters en meters en hopen dat zij bij het
opgroeien veel vreugde mogen overbrengen aan onze gemeenschap.

Gedoopt
In de afgelopen periode zijn Lyem Petrus Hendrikus Groot,
Kacper Kolasa, Jackie Sofia, Suzie Julia, Rosie Livia en
Katie Leia Bruijn door toediening van het H. Doopsel opgenomen
in onze geloofsgemeenschap.
Wij feliciteren de ouders, peters en meters en hopen dat zij bij het
opgroeien veel vreugde mogen overbrengen aan onze
gemeenschap.

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:

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….

……
……
……
……
……
……
……
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………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….




…………………
…………………
…………………
…………………

…………….
…………….
…………….
…………….

……
……
……
……

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
Mailen mag ook: secretariaat@johannesdedoper.info

TE HUUR

Ruim appartement boven het parochiecentrum
Het appartement is beschikbaar vanaf 9 september a.s. en heeft
een oppervlakte van ongeveer 80 m² en een balkon op het zuiden.
De huurprijs is € 650,00 per maand, inclusief gas, water en elektra.
De borg bedraagt 2x de huurprijs.
Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat.

TE HUUR

Ruim appartement boven het parochiecentrum
Het appartement is beschikbaar vanaf 9 september a.s. en heeft
een oppervlakte van ongeveer 80 m² en een balkon op het zuiden.
De huurprijs is € 650,00 per maand, inclusief gas, water en elektra.
De borg bedraagt 2x de huurprijs.
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Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat.

Vergeet nooit dat het de zon is
die de schaduw maakt.
Van de parochieraad
Kinderpagina
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De Voorloper
Nummer 393
29/10 – 02/12/2016
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Kinderpagina

Ontbijten met Together
Voor de derde keer organiseert Together een zeer uitgebreid
ontbijt in het parochiecentrum op zondag 1 maart 2015.
Wij beginnen om 9 uur, zodat u rustig kunt eten voordat de viering begint.
Nadat u heerlijk hebt ontbeten is er aansluitend een Eucharistieviering m.m.v. Together,
dus zeker de moeite waard om te komen.
Als u het een leuk idee vindt bent u van harte uitgenodigd. De kosten bedragen € 10,= pp.
U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar together@quicknet.nl .
Er kunnen 20 personen deelnemen, dus wacht niet te lang, want vol=vol. Wij hopen op
veel deelnemers, want dat maakt het alleen maar gezellig. Tot 1 maart!!!
Namens Together
Ineke van Mulukom
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“DE VOORLOPER”
Weet u dat alle koren op zoek zijn naar nieuwe leden?
Dus of u nu 6 bent of 60,
er is altijd een plekje voor u vrij!

Kinder-, gezins- en jongerenpastoraat
Het mooiste zijn de sporen van liefde,
die wij achterlaten als we weggaan.
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In memoriam
Koester wat verloren gegaan is
Vier wat is gebleven
Omarm wat er bijkomt

In memoriam
Elke keer dat een deur sluit van het leven,
opent er een raam naar de eeuwigheid!

Geboren
18-05-2008

Koen, Nicolaas Gerardus
Zoon van Ron en Mirjam Dekker-Rood
Broertje van Tim
Dragon 39, Hoogkarspel

Gedoopt
In de afgelopen periode is Bas Johannes de Wit door toediening van het
H. Doopsel opgenomen in onze geloofsgemeenschap. Wij feliciteren de ouders, peter en
meter en hopen dat hij bij het opgroeien veel vreugde mag overbrengen aan onze
gemeenschap.
Ook mevr. Janke Pelssers heeft door het ontvangst van het H. Doopsel aangegeven dat zij
bij onze geloofsgemeenschap wil horen. Wij feliciteren haar en hopen dat zij veel liefde en
eenheid mag ondervinden in onze gemeenschap.

Dopen
Opgave voor het dopen bij: Karin Buijsman tel. 515404
Graag een geboortekaartje naar het parochiecentrum sturen.
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Koffietijd
Vanaf september tot en met juni is er op elke eerste zondag van de maand
van 11.00-13.00 uur Koffietijd in ’t Stadsplein, Hoofdstraat 17, Bovenkarspel.

De eigen bijdrage is € 3,00 inclusief koffie, thee, koekje en een drankje.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn Stede Broec,
Emmy Bijeman, telefoon 0228 511 528, e.bijeman@welzijnstedebroec.nl.
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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
Mailen mag ook:
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Maar vroeg of laat verschijnt het land
dat elk verstand te bovengaat.
Waar ik volmaakt opnieuw ontmoet
wie ik voorgoed was kwijtgeraakt

Jean Pierre Rawie

In memoriam tekst…
Wie gaat, neemt van alles mee:
aandacht die altijd luisteren wou,
wijsheid en liefde, warmte en begrip,
’t gevoel alsof wie van ons weggaat
alleen maar leegte echterlaat.
Wij weten dat dat niet waar is:
omdat wie weggaat en ons dierbaar is,
ook herinneringen voor ons achterlaat.
En ’t geloof dat wie voorgaat, al Daar is,
waar onze diepste hoop naar uitgaat.

Adventsgedichtje bij het aansteken van een kaars.
Eerste kaarsje, ga maar aan strooi wat licht en breng geluk
tot bij alle kleine mensen die zo graag wat vrede wensen
Tweede kaarsje, goedendag, ach ik droom en wacht al lang:
help mij heel veel fijne wensen voor rijk en arm zelf bedenken
Derde kaarsje, kom bij mij; ik zet mij in, toe, help je mij?
Vriend'lijk en goed zijn is zo gedaan; ik dacht: daar doe ik ook wat aan!
Vierde kaarsje, ik ben zo blij: Straks komt vrede voor jou, voor mij.
Iedereen moet dit nu horen: 't Kindje wordt voor ons geboren!
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Adventskrans
Een adventskrans verwijst naar de periode voor Kerstmis,
waarin iedereen wacht op de komst van God op aarde,
de wederkomst van Jezus, Licht voor de wereld.
De adventskrans is afkomstig van een gebruik in
kloosters waar ze in de donkere kamers extra licht
maakten voor de advent.
Voor de gelegenheid werd de lichtboog met groene
takken en kaarsen versierd. Met Kerstmis werd de
krans omhoog getrokken als een kroonluchter.
Vroeger in de kloosters waar de traditie heel sterk
was waren er de volgende kleuren:
Op een groene adventskrans stonden 3 paarse en 1 roze kaars en er om heen gewikkeld:
paarse linten.
Paars is de kleur van inkeer, en bezinning (nadenken over God).
De roze kaars betekende dat het niet lang meer duurde voor het kerstkind kwam.
Met Kerstmis worden de paarse linten vervangen door witte linten en de krans wordt
omhoog gehangen in het gewelf van de kerk.
In het midden kan een bloemstuk komen met witte linten of een maretak als symbool van
de geboorte van het Kind dat geluk brengt.

Tegenwoordig kan een adventskrans ook anders zijn van kleur:
de groene krans met de 4 rode kaarsen en het rode lint, tekens van hoop en liefde.
Op kerstdag zelf kan men de kerstkaars ontsteken. Dat is een witte (grote) kaars die men
midden in de krans plaatst.
Het kan ook nog anders: Een adventskrans kan ook een "lichtkrans" zijn.
Die adventskrans wordt opgebouwd van donker naar licht. Jezus is het Licht van Kerstmis.
Op de eerste adventszondag wordt een donkere kaars aangestoken, bv. diepblauw.
Dan volgen kaarsen met een lichtere kleur: vb. groen, dan oranje en geel, of variaties van
donkerblauw naar lichtblauw.
Opnieuw kan hierbij in het midden een grote kerstkaars geplaatst worden op kerstmorgen:
God-in-ons-midden.
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Een kind
een wonder
een gave van God
een kostbare parel
in handen van mensen gelegd

POSTZEGELS
postzegels inleveren bij
K.Veul
Compagniestraat 26
1613 JM
Gr Gerda Veul
In de maand december zijn er weer heel veel kerstkaarten in de bus gevallen.
de postzegels Ze zijn welkom bij de familie K. Veul, Compagniestraat 26.

Kerkhof en (nacht)vorst
Het ziet er dit jaar niet echt naar uit maar je weet het maar nooit…
Voor het geval dat er toch nog wat (nacht)vorst mocht komen zouden de vrijwilligers die
het kerkhof bijhouden het heel fijn van u vinden als u de glaswerken en andere materialen
die stuk kunnen vriezen van de graven wilt verwijderen.
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Deel je eten en het zal beter smaken
Deel je blijdschap en het zal groter worden
Deel je lasten en ze zullen lichter worden
Deel je enthousiasme en je zult elkaar aansteken
Deel je zorgen en ze zullen minder zwaar zijn
Deel je kennis en ze zal aangevuld worden
Deel je liefde en je zult liefde krijgen
Deel je leven en je zult mens worden

Geloven
moet niet zijn
een stok om mee te slaan
maar geloven moet zijn
om naar de ander toe te gaan
Geloven
moet je hoop geven en troost
Geloven
is een werkwoord, moet je ‘doen’
Geloven
is geïnspireerd raken door die ander
en door die Ander
en samen op weg gaan
Meningen zijn als spijkers: hoe vaker je erop slaat, hoe dieper ze
doordringen." (Chinese zegswijze)
"Beginnen is eenvoudiger dan afmaken."
"Sommigen willen begrijpen wat ze geloven; anderen willen geloven wat ze
begrijpen."
"Opvoeding heeft meer waarde dan afkomst." (Gezegde uit Rwanda)
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"Wie zichzelf spaart krijgt nooit rente."
"Geen enkele wind waait gunstig voor hem die niet weet welke haven hij zal
aandoen."
"Niets is erger dan een leraar die niet meer weet dan de leerlingen moeten
weten." (Goethe)
"Intelligentie is één ding, wijsheid een ander."
"Als eenzaamheid leidt tot diepe concentratie is het geen eenzaamheid meer."
(dr. C. Rijnsdorp)
"Hij die anderen laakt, zingt op slinkse wijze zijn eigen lof." (Thomas
Browne)
"Als je steeds gedekt wilt zijn had je als schildpad geboren moeten zijn."
"Moed is uitstekend, maar volhouden is beter." (Theodor Fontane)

Verlopen grafrechten
De grafrechten van onderstaande graven zijn verlopen.
Vak J 15
A. Reus/M. Reus-Kunst
Vak J 33
G. Bakker/G. Bakker-Borst
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 graven,
zou u dan zo vriendelijk willen zijn contact met mij op te nemen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking,
Karen Kolenberg, tel. 0228-513616, e-mail: cj.kolenberg@quicknet.nl

42

Ledenadministratie
De ledenadministratie is een complexe klus. Geboortes, doopjes, verhuizingen, overlijden
en voorkeuren voor de Voorloper, Actie Kerkbalans en de Parochieveiling; alles moet
geregistreerd worden. U kunt ons hier bij helpen door wijzigingen door te geven. Dit kan
door middel van het mutatieformulier dat regelmatig in de Voorloper staat, via een mailtje
aan het parochiesecretariaat of door het invullen van een inschrijfformulier op het
parochiecentrum of de website. Uiteraard kunt u kleine wijzigingen ook telefonisch
doorgeven aan het parochiesecretariaat, zij zorgen dan dat het op de goede plek terecht
komt.
Door een verhuizing uit de parochie wordt u automatisch in de nieuwe parochie
ingeschreven. Dit kunt u voorkomen door u verhuizing aan ons te laten weten en door te
geven dat u bij ons parochiaan wilt blijven.
Dit is ook belangrijk voor de begraafplaatsadministratie.
Als uw kinderen uit huis gaan kunt u ze voorkeurslid laten worden van onze parochie; de
administratie krijgt dan de nieuwe wijzigingen automatisch door.
Regelmatig komen er gegevens bovendrijven die niet kloppen of lijken te kloppen. In die
gevallen kan het zijn dat u benaderd wordt of u al uw gegevens nog eens door wilt geven.
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.
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Herinneringen zijn stukjes eeuwigheid,
wat wordt bezongen, is niet dood
wat wordt aangeraakt, leeft
het licht van de kaars,
verjaagt het donker van de dood.
Tijdens de Allerzielenviering gedenken we in het bijzonder:

Bets Neefjes de Wit
Helena Maria Sijs-Eg
Johannes Theodorus Kager
Pieter Maria Antonius Peterse
Jacobus Petrus Maria de Wit
Martha Cornelia Dudink-Duijn
Jacobus Gerardus Willibrordus van Straaten
J.J.W. Bouleij
Hillegonda Reus-Schaper
Anna Wilhelmina Kuin-Sneeboer
Meindert Scholten
Jaap Reus
Hendrika Johanna Buijsman – Smeltink
Jaap Koster

Na de Allerzielenviering is er voor iedereen
de gelegenheid een brandend kaarsje te
plaatsen op het graf van een dierbare.
Het kerkhof is speciaal hiervoor verlicht.
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85 jaar
76 jaar
71 jaar
60 jaar
88 jaar
88 jaar
72 jaar
81 jaar
94 jaar
82 jaar
86 jaar
87 jaar
94 jaar
89 jaar

Herinneringen zijn stukjes eeuwigheid,
wat wordt bezongen, is niet dood
wat wordt aangeraakt, leeft
het licht van de kaars,
verjaagt het donker van de dood.
Op zaterdag 2 november is het Allerzielen. Om 19.00 uur is er een viering ter
nagedachtenis aan mensen die overleden zijn en in het bijzonder diegenen die het
afgelopen jaar gestorven zijn. Dit jaar gedenken we in het bijzonder:

Sjef Koomen
Catharina Maria Scholten – Slok
Annie Reus-Bakker
Dieuwertje Scholten
Wim de Droog
Anna Broersen-Jong
Maria Anna Dekker – de Boer
Johannes Nicolaas Schouten
Nel Kok –Kok
Rene Appelman
Ans v.d. Jagt
Gerrit Koomen
Lida Noordeloos-Schooneman
Gre Appelman-Weel
Martinus Goedhart
Nicolaas Maria Broersen
Corry van der Jagt-Sijm
Laurentius Placidus Neuvel
Johannes Theodorus Kuin
Piet Jong

63 jaar
83 jaar
88 jaar
91 jaar
69 jaar
78 jaar
89 jaar
81 jaar
90 jaar
65 jaar
75 jaar
81 jaar
77 jaar
69 jaar
76 jaar
95 jaar
86 jaar
92 jaar
92 jaar
71 jaar

Na de Allerzielenviering is er voor iedereen de gelegenheid een brandend kaarsje te
plaatsen op het graf van een dierbare. Het kerkhof is speciaal hiervoor verlicht.
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