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R.K. Parochie St. Johannes de Doper 
 

Zesstedenweg 158 
1613 KD Grootebroek 

Telefoon 0228 515 126 
Email: secretariaat@johannesdedoper.info 

Website: www.johannesdedopergrootebroek.nl 
Twitter: @RKJohdeDoper 

Facebook: http://www.facebook.com/RKJohdeDoper 
Regio: info@parochieswestfrieslandzo.nl 

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl 
 

Parochiecentrum: Secretariaat + opgave intenties: 

Woensdag en donderdag 
van 09.30 uur – 11.30 uur 

 

Bankrelatie Rabobank: 

Parochie St.Johannes de Doper, Grootebroek 

rek.nr. NL95 RABO 0117 6003 69 

De parochieveiling: (vermeld notanummer) 

rek.nr. NL37 RABO 0117 6820 20 

Actie Kerkbalans: 
rek.nr. NL45 RABO 0117 6060 22 

 

Redactie De Voorloper: 
L. de Vries   0228 513038  
P. Vriend  06 51298787 
R. Botman  0228 511501 (printen) 
Email:      devoorloper@quicknet.nl 
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Parochie-agenda                       
 

08 december  19.00 uur  voorbereiding VOP viering 
 
Op donderdag 17 december stond de Kerstviering van basisschool De Uilenburcht 
gepland. Vanwege de coronamaatregelen gaat deze viering niet door. 
 
Op zondag 20 december  om 14:00 uur stond het kerstconcert  van Fanfare Irene gepland. 
Vanwege de coronamaatregelen gaat dit concert niet door. 
 
12 januari   19.00 uur  voorbereiding VOP viering 
    19.00 uur redactievergadering 
21 januari   13.00 uur  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 alle repetities afgelast! 
 

 
 
 
 

OPNAME VAN INGELEVERDE KOPIJ IS TER BEOORDELING VAN DE REDACTIE 

Kopij De Voorloper 
inleveren tot uiterlijk  zaterdag 9 januari a.s.  

devoorloper@quicknet.nl 
Kopij aanleveren in een Word-bestand, PDF-bestanden kunnen niet worden geplaatst. 

 
 

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 

 

30 en 31 januari 2021 
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is het parochiesecretariaat gesloten 
 Nieuws van de Parochieraad 
 
Beste parochianen, 
 

Dit jaar heeft u meegewerkt aan het invullen van een enquête voor onze 
ledenadministratie en daarvoor willen we u hartelijk danken. Wij hebben 56% reacties 
ontvangen en deze zijn allemaal in het nieuwe systeem verwerkt. Parochianen die 
uitgeschreven willen worden worden nog administratief verwerkt, dit is nogal een 
tijdrovende bezigheid. Met uw medewerking is ons systeem weer actueel en ook 
gecompleteerd met email-adressen, wie wel of geen Voorloper meer willen ontvangen als 
boekje of dat De Voorloper digitaal verstuurd mag worden. Tot in de eerste helft van dit 
jaar werden er per keer ca. 1500 exemplaren afgedrukt, geniet en bezorgd. Na de enquête 
is dit gereduceerd tot ca. 350 boekjes. Zeker in een tijd dat verspilling vaak ter sprake 
komt heeft u een mooie bijdrage geleverd om dat te realiseren. Hartelijk dank daarvoor. 
 
Deze Voorloper is de Kersteditie maar ziet er anders uit dan u van ons gewend bent.  
De parochieraad heeft een moeilijke beslissing moeten nemen om de kerstvieringen te 
laten vervallen. Zoals u weet mogen er bij het ter perse gaan van deze Voorloper maar 
30 mensen in de kerk. Het is ondoenlijk voor ons om een keuze te maken welke 
parochianen we wel in de kerk toelaten en wie niet.  
 
In het begin van de pandemie hebben we met livestream gewerkt. Deze techniek hebben 
we ons toen eigen gemaakt en de Parochieraad heeft besloten deze apparatuur aan te 
schaffen en te installeren. Onze technische staf gaat een kerstviering voor u opnemen, 
waarbij geluidstechnici, kosters en assistentes aanwezig zullen zijn. Ook zullen enkele 
leden van het koor Together de viering muzikaal opluisteren, mogelijk komen zij ook in 
beeld.     Deze opnames kunt u bekijken via internet.  
    De link hiernaar wordt u later in december per kerstkaart bekend gemaakt. 
Op deze manier kunt u zelf uw tijd bepalen wanneer u thuis het kerstfeest wilt beleven. 
 
Op de eerste kerstdag, 25 december, vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur, stellen wij geheel in 
kerstsfeer de warme kerk open om u de gelegenheid te geven een kaarsje te branden en 
voor een moment bezinning. U bent van harte welkom met familieleden en (klein)-kinderen 
om de kerk en kerststal in stilte te bezoeken.  
 
De gastvrouw of gastheer zal u graag ontvangen en registreren conform de richtlijnen van 
het RIVM.  
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Namens de parochieraad heten wij u hartelijk welkom en wensen wij u een zalig kerstfeest 
en een voorspoedig 2021. 
 

 Stagiaire in de regio 
 
Mijn naam is Christina Pelssers en zoals mijn voornaam 
misschien niet doet vermoeden kom ik niet uit een katholiek 
of christelijk gezin. Als enig kind ben ik geboren in Hoorn en 
tot mijn 17e opgegroeid in Grootebroek. Al vrij vroeg vloog ik 
het ouderlijk huis uit waarna ik op vele plaatsen gewoond 
heb en ik ook vele studies heb uitgeprobeerd.  
Mijn ziel was onrustig en verlangde werkelijk naar God, 
waarin ik rust en liefde vinden kan. 
 

Ik heb echt gezocht, ben tijdens een paasviering in België gedoopt, verschillende keren 
naar Taizé geweest, ook naar Lourdes en ik heb in verschillende kloosters verbleven en 
verschillende katholieke gemeenschappen ontmoet. Tijdens mijn zoektocht, die niet altijd 
gemakkelijk was, kwam ik erachter dat als ik in het leven voor God kies ik innerlijk diep 
gelukkig ben. Misschien mag ik zelfs ook schrijven dat ik de zin van het leven op het spoor 
ben gekomen; 'de zin van het leven is het leven zelf en ieder menselijk leven is heilig'.  
Nu woon ik in Bovenkarspel en zit ik in het laatste jaar van de HBO theologie-opleiding in 
Utrecht. Tot dusver gaat de studie goed en momenteel mag ik stagelopen in de regio van 
Venhuizen tot en met Enkhuizen. 
Van veel mensen krijg ik de vraag wat ik na mijn studie ga doen. Dat weet ik nog niet. 
Tijdens mijn stages heb ik mooie ervaringen opgedaan bij het drugspastoraat, maar ook 
met meervoudig gehandicapte mensen. Misschien dat ik daar iets mee mag gaan doen? 
Wellicht dat God voor mij toch een plekje in een klooster gereed maakt? Ik weet het nog 
niet. In ieder geval hoop ik te blijven mogen geloven in de liefde die God voor ieder van 
ons heeft. 
 

Hartelijke groeten, Christina. 
 

Nieuw jaarboek historisch Hoogkarspel-Westwoud 
 

Dit jaarboek is weer voorzien van interessante artikelen, de kroniek over 2019, bijna 300 
foto's en dat alles vlot en leesbaar geschreven. En ook nu staat 'de mens' (van jong tot 
oud) centraal en komen vele Westwouders en Hoogkarspelers langs als verzetsman, 
winkelier, dokter of baggerman om maar wat te noemen. Vanwege het 3e lustrum deze 
keer deels met kleurenfoto's én uitgebreid tot 120 bladzijden! 
Kortom: Heerlijk om in deze 'coronatijd' thuis ter hand te nemen. 
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Het jaarboek is voor € 17,50 te koop bij 'Gemakswinkel Hoogkarspel' (voorheen Symijo) in 
het winkelcentrum van Hoogkarspel. 

Bericht van de Kapelaan 
 
Dierbare lezer(es), 
 
Vorige keer schreef ik een stukje waarin de seminarist en de 
priester in elkaar overvloeiden. Dit kwam doordat onze neomist 

Javier pas gewijd was en dit mij wat melancholiek stemde. Allerlei ervaringen en 
gedachtes kwamen bovendrijven en haast vanzelf droom je dan weg richting vroeger. 
Vandaag wil ik mij echter richten op de toekomst richting Advent en Kerst. Het ligt erg voor 
de hand dat het een verhaal zal zijn over de duisternis die de aarde bedekt en dat wij zo 
langzamerhand reeds gaan toegroeien richting het licht.  
 
Wèlk licht? Natuurlijk voor ons als christenen is dat het licht van Christus, onze Heiland en 
Verlosser. Waar de mensen van het vlees en de wereld zich al aan het beraden zijn op 
hoe feestelijk de kamer versierd moet worden in december, of wie er dit jaar wel of juist 
niet een kerstkaart gaan krijgen. (Diegenen die ons vorig jaar niets gestuurd hebben, 
hoeven er ook zeker niet op te rekenen dit jaar wel iets van ons te krijgen!) Zo zijn wij als 
mensen van de geest en gericht op de hemel natuurlijk reeds gefocust op het laten 
ontsteken van de kaarsjes in de adventskrans. Of niet soms? Ik hoop maar dat jullie in 
stilte nu direct zullen denken: “Nou, ik niet hoor!” Want dat zou ik graag hebben namelijk. 
Een kaarsje meer of minder kan leuk zijn, maar in die uiterlijke dingen zit het hem toch 
niet? Toch? Toegegeven, het oog wil ook wat. Alleen vrome gebeden zullen in de eigen 
parochiekerk de mensen ook niet lang kunnen boeien. Zo werkt dat helaas nou eenmaal 
bij de gemiddelde parochiaan, daar moeten we realistisch in zijn! Als mens, dus ook als 
priester, zijn we toch zeker ook sfeergevoelige wezens? Daar is niets mis mee, hoor!  
 
Als priester heb je het voorrecht aangereikt te krijgen hoe je in de loop der jaren mag leren 
kijken en luisteren naar liturgie en gebed, met andere ogen en oren dan waarmee de 
gemiddelde christenmens dit poogt te doen. Je mag  anderen meenemen op het pad dat 
leiden zal naar het licht van de Heer. Medewerker zijn aan het levensgeluk van anderen. 
Ook als priester heb je de hulp nodig van anderen die je stapsgewijs tot inzicht laten 
komen hoe je tot het einddoel kunt geraken. Het hemels paradijs! 
 
Zo is het nu ook met het licht van Christus. Kaarsjes in de adventskrans kunnen mede 
stemmingsbepalend zijn, maar het gaat vooral om hoe wij verlangen naar het lumen 
Christi met ons hart. Het innerlijk derhalve. Dat is waar de Heer naar kijkt. Uitwendig 
kunnen wij ons nog zo vroom voordoen als het niet gedragen wordt door innerlijke 
bekering, wat is het dan eigenlijk waard in de ogen van God? Hij ziet tenslotte ons innerlijk 
en niet slechts ons uiterlijk. Wij kunnen ons voordoen als een fel brandende kaars, maar 
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hoe staat het met het licht dat vanuit ons binnenste straalt? Is het een vaag, nauwelijks 
brandend 1-Wattslampje of een kaars die met gepaste trots hoog in de vuurtoren gezet 
mag worden? Laten wij ons licht dat aan Gods licht ontstoken is onder de korenmaat staan 
of plaatsen wij het op de standaard? 
 
Een ander punt wat vandaag nog in een kort bestek ter sprake kan komen is de duisternis. 
Licht kan tenslotte alleen maar licht zijn als er ook duisternis is, de afwezigheid van licht. 
Wat mogen wij verstaan onder de duisternis? Is het de angst die ons overheerst en waar 
wij geen goed antwoord op hebben? Is het de boosheid van anderen die ons niet goed 
gezind zijn? Of is het het ontbreken van God in ons bestaan?  
Doordat wij ons niet genoeg richten op de Heer geven wij de Vijand gelegenheid bezit van 
ons te nemen en ons door zijn duisternis te laten overheersen! Durven wij die duisternis, 
die Vijand een naam te geven? Duivel of satan of egoïsme? Lauwheid, geld, luiheid of …. 
Vul anders zelf maar in welke naam je er aan geeft. Wees daarbij eerlijk en gezond 
zelfkritisch.  
 
Zorg er voor dat je als christenmens mee kunt werken 
aan het levensgeluk van anderen. Breng licht in de 
duisternis! Ik wens u en de uwen een inspirerende 
Adventsperiode toe en gezegende feestdagen. 
 
Uw kapelaan Peter Piets.  
 
 
 

 

 

Is het even crisis… in je financiën?  
in je relatie? in je koelkast?  
 
   HWK helpt je eruit! 
 

 

 We doen dat…professioneel, persoonlijk, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.  
Wij luisteren ook naar iedereen die praten wil, over eenzaamheid, angst of een groot 
verdriet bijvoorbeeld.  
    Bel met 0229-271684 of mail: hwk@hulpverleningwestfriesekerken.nl  
 

Als je belt krijg je een hulpverlener aan de lijn. Bij een antwoordapparaat spreek dan je 
boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld. HWK is een gezamenlijk initiatief 

 van alle Westfriese diaconieën en PCI’s. Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl
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Vieringen   
      

Reserveren op: 
https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/johannesdedopergrootebroek 

 

 
Zondag    Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van het gemengd koor 
6 december  Voorganger: Kapelaan Peter Piets 
10.00 uur  Lector: Karin Bosman 
Intenties: Josette Oosting-Kemme, Cor en Marth Besseling-Reus, we herdenken mijn 
man, onze vader en opa Bert Fokker, Riet Scholten-Meissen, 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. 
 
Zondag   VOP viering  m.m.v. enkele leden van Together 
13 december  Voorgangers: groep Enkhuizen 
10.00 uur  
Intenties: Vok Rood, dochter Linda en familie Rood-Neuvel, Co en Lies Wester-Nan en 
dochter Sylvia, Paula Muskiet, Paul Buisman en overleden familie Buisman-Klaassen. 
 
Op donderdag 17 december stond de Kerstviering van basisschool De Uilenburcht 
gepland. Vanwege de coronamaatregelen gaat deze viering niet door. 
 
Op zondag 20 december om 14:00 uur stond het kerstconcert van Fanfare Irene gepland. 
Vanwege de coronamaatregelen gaat dit concert niet door. 
 
Zondag  Eucharistieviering  
20 december  Voorganger: Kapelaan Javier Acuña 
10.00 uur  Lector: Wil Visser 
Intenties: Piet Vlaming en overleden familie, Corrie Haas-Kok en overleden familie en ter 
ere van het Heilig Hart van Jezus, Tiny Broersen en overleden familie Broersen-Koopman. 
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Kerstviering 
Onze technische staf gaat een kerstviering voor u opnemen, waarbij geluidstechnici, 
kosters en assistentes aanwezig zullen zijn. Ook zullen enkele leden van het koor 
Together de viering muzikaal opluisteren, mogelijk komen zij ook in beeld.      
 

Deze opnames kunt u bekijken via internet. 
    De link hiernaar wordt u later in december per kerstkaart bekend gemaakt. 
Op deze manier kunt u zelf uw tijd bepalen wanneer u thuis het kerstfeest wilt beleven. 
 

Tijdens deze viering zijn de intenties: ter nagedachtenis aan onze ouders en grootouders 
Bertus de Boer en Gerda de Boer-Harbrink, Corrie Lakeman-Buijsman, Sjef Koomen,  
Niek de Wit en Bep de Wit-Redeker, Cor Deen, Bertus Ruijter, Corrie Ruijter-Scholten en 
zoon Jan, we herdenken mijn man, onze vader en opa Bert Fokker, Gerrit en Agaath 
Besseling-Vlaming en overleden familie, Jaap en Afra de Wit-Essen, Vok Rood, dochter 
Linda en familie Rood-Neuvel, Hans en Arno van Jolingen en overleden familie en Tiny, 
Piet en Annie Neuvel-Slagter en dochter Tineke Kreuk-Neuvel, overleden ouders van der 
Jagt-Rinkel, Wilfred Bakker en moeder Aat Bakker-Ettema, Co de Boer en overleden 
familie de Boer-Jong, Arie en Dick Schooneman, Corrie Haas-Kok en overleden familie en 
ter ere van het Heilig Hart van Jezus, Tiny Broersen en overleden familie Broersen-
Koopman, Theo van Mulukom, Joop van Ammers en overleden familie Besseling, Jan Hoff 
en Tiny Hoff-Bennis en zegen over de gezinnen, Klaas Neuvel, Arie en Nel Smit, 
Johannes Groot en Annie Groot-Hauwert, Riet Scholten-Meissen, Truus Bakker-Groot, 
Lou Neuvel en Petra Neuvel-Houtenbos, Conny Heijselaar-Man, overleden ouders 
Haakman-Scholten, Aat Bakker-Ettema en zoon Wilfred, overleden ouders Meindert en 
Mart Buijsman-Hoogland en schoondochter Trudie. 
 

 
Op de eerste kerstdag, 25 december,  
vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur, stellen wij  
geheel in kerstsfeer de warme kerk open  
om u de gelegenheid te geven een kaarsje te branden en 
voor een moment bezinning. U bent van harte welkom met 
familieleden en (klein)-kinderen om de kerk en kerststal in 
stilte te bezoeken.  
 
 
Zondag 27 december om 10.00 uur Eucharistieviering in Bovenkarspel en in Hoogkarspel 
 
    Nieuwjaarsdag  
Vrijdag   Eucharistie viering met orgelmuziek en cantor 

1 januari  Voorganger: Kapelaan Peter Piets 

10:00 uur  Lector: Ineke van Staveren 
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Zaterdag  VOP viering met piano en zang 
2 januari   Voorgangers: groep Enkhuizen 
19:00 uur  
Intenties: Nel en Arie Smit, we herdenken mijn man, onze vader en opa Bert Fokker,  
Vok Rood, dochter Linda en familie Rood-Neuvel, Riet Scholten-Meissen. 
 
Zaterdag  Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van het gemengd koor 

9 januari  Voorganger: Kapelaan Peter Piets 

19:00 uur  Lector: Ton Deen 
Intenties: Co de Boer en overleden familie de Boer-Jong, Paula Muskiet. 
 
Zaterdag  WOCO viering m.m.v. enkele leden van Together 
16 januari  Voorganger: Diaken Jules Post 
19:00 uur  Lector: Karin Bosman 
Intenties: Niek de Wit en Bep de Wit-Redeker, Gerrit en Agaath Besseling-Vlaming, Corry 
Lakeman-Buijsman, Theo van Mulukom. 
 

In Memoriam 
     Alles waar je echt van houdt, zal je warmte blijven geven, 
      ook al is het niet gebleven.  
       Het blijft een deel van jou, een stukje van je leven. 
 
Op 6 oktober jl. is Ria Neefjes-Dekker op 86 jarige leeftijd overleden. Zij was de 
echtgenote van Kees Neefjes. Bedroefd, maar ook dankbaar voor de liefde en zorg 
waarmee zij hen gedurende haar leven heeft omringd, laten haar man, kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen haar in liefde los. Wij condoleren hen met dit verlies 
en vertrouwen erop dat zij elkaar kunnen steunen en dat de vele herinneringen hen zullen 
troosten bij het verwerken hiervan. 
 

Vieringen Rigtershof op de woensdagen om 10:00 uur 
Plaats: het Praathuis op de 2de verdieping 

 
Woensdag 09 december    Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag 16 december     Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag  23 december Kerstviering  Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag  30 december Oudjaarsviering  Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag 06 januari      Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag 13 januari     Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag 20 januari     Ria Botman en Ineke Koomen  
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Voor tieners vanaf groep 8 en hun ouders 
 

Start & aanmelden 
voorbereiding op het Vormsel in 2021 

 
Wanneer? Begin 2021 zal er weer een traject starten ter voorbereiding op het  
H. Vormsel. Vanwege de corona is er nog geen startdatum gepland. De start is een 
bijeenkomst alleen voor de (groot)ouders van de vormelingen.  
 
Wat? In de voorbereiding wordt op een laagdrempelige wijze de basis van het geloof 
besproken en wat kun je daarvan leren. Zo gaat het over vriendschap, keuzes maken, 
contact maken, aandacht en zorg voor anderen, wie ben ik eigenlijk? En waar sta ik voor? 
Van wie houd ik? En wie houdt er van mij? En hoe gaat dat dan, liefhebben? Hoe houd ik 
het vol? En als het dan mislukt of mislukt is? Dit zijn meteen ook de kernvragen in ons 
geloof. Uw zoon of dochter krijgt de gelegenheid om deze kwesties op een natuurlijke 
manier met klas- of leeftijdsgenoten te onderzoeken. Het biedt ook de gelegenheid om er 
thuis over te spreken. 
 
Hoe: De werkavonden vinden meestal plaats op vrijdagavond onder leiding van 
leden van de vormselwerkgroep in samenwerking met de kapelaan en de 
(groot)ouders. Naast de werkavonden gaan we onder andere ook naar het 
Julianaklooster te Heiloo met een overnachting bij de Blauwe Maria-zusters (23-24 
april); organiseren we een sobere maaltijd in de Vastenperiode, gaan we naar de 
Bavo-dag (5 juni), etc.; een afwisselend programma dus.  
De ervaring leert dat na een aarzelend begin de tieners met veel plezier aan de 
bijeenkomsten deelnemen.  
 
Wie kunnen er aan meedoen? Iedereen die in groep 8 zit van de basisschool of 
onderbouw voortgezet onderwijs uit Grootebroek, Enkhuizen en Bovenkarspel. Wil 
je ook het Vormsel ontvangen dan moet je wel gedoopt zijn (dat kan geregeld 
worden in het voorbereidingstraject). Voor deelname wordt een bijdrage van €15,00 
gevraagd.  
 
Doet uw kind mee aan de vormselvoorbereiding? Wilt u uw kind aanmelden (vooraf is 
noodzakelijk) of heeft uw kind interesse stuur dan een bericht naar Fred Slijkerman 
Megelink via email fred.slijkerman@gmail.com (u ontvangt meer informatie als de 
startdatum bekend is) ook voor vragen (eventueel ook telefonisch 06-51700562).  
Heeft u interesse om mee te helpen in dit traject neem dan ook contact op. Als begeleider 
biedt het ook een mooie kans om te groeien in geloof. 
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Van Kapelaan Javier Acuña 
 

Het is een eer voor mij om u nogmaals te schrijven. 
Het leven gaat door, zelfs midden in deze pandemie die ons treft. Het is een heel 
bijzondere tijd in onze geschiedenis en in de geschiedenis van de wereld, waarin we God 
ontmoeten. Het jaar 2019-2020 zal voor altijd in onze herinnering blijven in het teken van 
de Covid-19-pandemie. Dit betekende dat we ons allemaal moesten aanpassen aan een 
andere manier van leven thuis en ook voor het beleven van ons geloof. We werden 
verplicht om de sacramenten op een andere manier te vieren en wel op afstand. De 
technologie en uitvindingen van deze tijd hebben het voor ons mogelijk gemaakt om 
vooruit te gaan, Kerk te blijven zijn en vooral dat we als gemeenschap het Mysterie van 
ons geloof in de Eucharistie hebben kunnen vieren. 
 

Veranderingen doen ons aarzelen en soms twijfelen of het wel allemaal correct is. Soms 
verliezen we, in ons verlangen om te innoveren, de rode draad. Maar deze keer is dit niet 
het geval geweest… Wat onveranderlijk blijft is de liefde die God voor ons heeft. Dit is de 
grootste schat die onze Katholieke Kerk heeft. Ondanks pandemieën, oorlogen en allerlei 
moeilijkheden die ons als Kerk lijken te vernietigen, voorziet de Heer altijd in de middelen 
(vanaf het begin en gedurende deze meer dan tweeduizend-jarig bestaan) zodat we trouw 
kunnen blijven aan zijn gebod: 'Heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad' (Johannes 
13,34) 
 

Voor mij was deze laatste tijd een echte onderdompeling in de Genade van God. Sinds 
mijn wijding tot diaken afgelopen 16 november 2019, zag ik dat de Heer me aan het 
voorbereiden was op iets groots. De tijd vóór de priesterwijding werd gekenmerkt door 
eindeloze beproevingen en moeilijkheden in mijn persoonlijke leven en bij het pastorale 
werk. Zoals ik al zei moesten we elke liturgie heroverwegen tijdens de lockdown. We 
hebben de Eucharistievieringen kunnen vieren en doorgeven via live-streaming en we 
hebben ook onze Parochies kunnen openen om jullie te ontvangen om te komen bidden. 
Mijn familie en vrienden in Chili, die het vliegticket in december al hadden gekocht, konden 
voor mijn priesterwijding niet komen. Met enkele parochianen waren we al alles aan het 
voorbereiden om de Chilenen die voor de wijding kwamen te ontvangen. Eerst om ze te 
ontvangen in juni, maar de priesterwijding werd uitgesteld tot nadere datum… De 
pandemie heeft de plannen veranderd. Ik zie nu dat alles toch heel goed is gegaan. 
 

Op 12 september jl. ontving ik uit de handen van onze bisschop, Mgr. Jan Hendriks, het 
sacrament van het Priesterschap. Het was een dag waarop ik de genade van de Heilige 
Geest ontving om definitief ‘ja’ te zeggen tegen Gods roeping. Op die dag, voor mij de 
meest bijzondere van allemaal, heb ik mijn leven aan God gewijd en tegelijkertijd heb ik 
enkele beloften gedaan die me steeds meer met Hem verenigen. 
Ik zeg dit omdat ik deel ben gaan uitmaken van de herders die de leiding hebben over de 
kudde van de Heer, met de hulp van de Heilige Geest. Ik heb beloofd dit te doen door de 
verkondiging van het Goede Nieuws, dat we vinden in de Evangeliën en in de traditie van 



 

 

13 

de Katholieke Kerk; de viering van de sacramenten, in het bijzonder de Eucharistie en het 
sacrament van Verzoening (alleen bedoeld voor priesters). Ook om voortdurend voor jullie 
te bidden, het volk van God dat aan mijn dienst is toevertrouwd, samen met al diegenen 
die onvermoeibaar voor ons bidden. Zodat we God in ons leven mogen vinden en de 
vreugde kunnen ervaren zijn geliefde kinderen te zijn. 
 

Op de dag van mijn wijding was onze Haarlemse kathedraal op volle toeren. Dankzij de 
technologie en de goede wil van vele mensen konden talloze mensen de live-uitzending 
van de viering volgen. Niet alleen in Nederland maar ook in Chili hebben mijn familie, 
vrienden en vele anderen de uitzending live kunnen volgen, dankzij een priesterstudent die 
de hele viering woord voor woord heeft vertaald (behalve de drie keer dat onze bisschop in 
het Spaans tot mijn familie en vrienden heeft gesproken). 
Dit was het begin van een ervaring die elke dag vernieuwd wordt. Elke dag ervaar ik de 
nabijheid van God door zoveel mensen die ik op mijn pad ontmoet. 
 

Bijna een maand later ben ik klaar met het vieren van de ‘Eerste Eucharistieviering’, wat 
meer dan een herhaling was. Het was een gelegenheid om samen met u ‘thuis’ te vieren. 
We hadden de gelegenheid om samen de Eucharistie te vieren als parochiegemeenschap. 
Ik dank u dat u mij in elk van de parochies ‘thuis’ hebt laten voelen. Het lijden en verdriet 
dat ik op deze belangrijke dag in mijn leven heb gevoeld omdat mijn ouders, zus, broer en 
familie niet aanwezig konden zijn, is meer dan beloond door alle tekenen van genegenheid 
en waardering die u hebt getoond in elk van de Eucharistievieringen die we samen hebben 
gevierd. Ik heb gezien en ervaren dat iedereen het beste van zichzelf gaf, alle kerken 
waren op een Plechtige viering voorbereid. Mooie bloemen, cadeautjes, eindeloze 
wenskaarten, koffie met gebak, ballonnen, muziek en wat ik het leukste vond, was, dat we 
God samen konden danken voor zijn liefde tijdens de liturgische viering. Voor elk feest 
hebben we samen een prachtige liturgie voorbereid. Ik was en ben erg onder de indruk om 
te zien hoeveel liefde u heeft voor de liturgie en dat alles zo goed mogelijk is verlopen. Dit 
moedigt me aan om altijd terug te willen komen om met u de sacramenten te vieren, want 
door het vieren van de sacramenten kunnen we samengroeien in vriendschap en liefde 
voor God. 
 

Ik ben alle mensen dankbaar die elke ‘Eerste Eucharistieviering’ mogelijk hebben gemaakt 
in de Heilige Nicolaas, de Heilige Johannes de Doper, de Heilige Franciscus Xaverius, de 
Heilige Laurentius, de Heilige Lucas en de Heilige Martinus. Ook bedank ik mijn collega's 
van het Pastoresteam, zij hebben me sinds mijn aankomst in de regio West-Friesland 
Zuid-Oost geholpen en geaccepteerd zoals ik ben, met mijn plussen en minnen... 
Ik hoop met heel mijn hart dat de Heer u overvloedig beloont voor al het goede dat u mij, 
uw nieuwe Kapelaan Javier, hebt gegeven. 
 

Mijn wens voor u is dat u de Liefde van God elke dag van uw leven kunt ervaren, zelfs in 
moeilijke tijden. Moge de Maagd Maria u helpen trouw te blijven aan de oneindige liefde 
van God die in Jezus Christus tot uitdrukking komt.  

Met mijn zegen +   Kapelaan Javier Acuña. 
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Mutatieformulier 

Verhuizen? 

 
Familienamen M en/of V:  ..………………………………………………………. 
 

Huidige adres:  …………………………………………………………………… 
 

Postcode / plaats: …………………………………………………………………… 
 

Verhuisdatum:  …………………………………………… 
 

Nieuw adres:  …………………………………………………………………… 
 

Postcode / plaats: …………………………………………………………………… 
 

Telefoonnummer:   …………………………………………………… 
 
Voornamen voluit geboortedatum: doopdatum: M/V: 
+ evt. afwijkende achternaam: 
 
…………………………………………………. ………………… ……………. …… 
 
…………………………………………………. ………………… ……………. …… 
 
…………………………………………………. ………………… ……………. …… 
 
…………………………………………………. ………………… ……………. …… 
 
…………………………………………………. ………………… ……………. …… 

 

 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:       email: parochieraad@hotmail.com     
Dhr Ton Deen     Voorzitter                   06 15907427 
Mw Ineke van Mulukom    Secretaris           511309 
Dhr Jan Broersen  Penningmeester         06 22445566 
Dhr Peter van Staveren   Coördinator werkgr.             06 53503593 
Dhr Piet Reus      Coördinator werkgr.                    513293 
 

Adviescommissie leden: 
Dhr Gerard Broersen            06 51835615 
Mw Sylvia Groot         724086 
Mw Anne-Marie Brieffies       Regio coördinator                        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         513780 
 

Kerktelefoon bij overlijden: 
Riet Broersen                         06 28983400 
 

Contactpersoon koor voor rouw- en trouwdiensten: 
Marijke Immink   Schutsluis 22, Grootebroek                 514902 
 

Uitvaartvereniging Sint Barbara:                                                          
Contactpersoon van Sint Barbara:                   06 42204050                          
 

Begraafplaatsbeheer: 
Jan Noordhout  P. Noordeloosln.9, Grootebroek            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 
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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 

 

 

 


