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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                       
 

28 januari 19:30 uur  vergadering regiobestuur 
16 februari  19.00 uur  voorbereiden VOP viering 
19 februari  19.30 uur  vergadering parochieraad 
24 februari  09.00 uur  kerkschoonmaak groep 2 
11 maart  13.00 uur Voorloper vouwen 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 alle repetities afgelast! 
 

 
 
 
 

OPNAME VAN INGELEVERDE KOPIJ IS TER BEOORDELING VAN DE REDACTIE 

Kopij De Voorloper 
inleveren tot uiterlijk  zaterdag 27 februari 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 

 

  

De redactie van De Voorloper 
wenst iedereen 
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een gelukkig 2021! 
Nieuws van de Parochieraad 
 
Beste parochianen, 
 

 
“Volhouden, voorlopig nog met gepaste afstand, voor dit nieuwe jaar”  
 
Wat een zwaar en moeilijk jaar dat we net hebben afgesloten! 
Ik denk dat iedereen zelf wel op zijn eigen wijze hieraan invulling kan geven met zijn 
persoonlijke omstandigheden, die in meer of mindere mate zijn beïnvloed door de 
pandemie. Door de gewijzigde en aangepaste organisatie van onze diverse werkgroepen 
blijkt toch wat een meelevende parochiegemeenschap we hebben, ondanks dat we dit jaar 
enkele online vieringen hadden. En ook deze livestream-vieringen zijn door velen gevolgd.   
 
Vieringen zonder dat er parochianen fysiek aanwezig konden zijn, maar alleen een 
voorganger, lectrice en enkele koorleden. We hebben hier inmiddels vele positieve 
reacties op ontvangen, waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank.  
 
In het nieuwe jaar gaan we hiermee door, maar hopen natuurlijk ook dat in de loop van het 
jaar de pandemie gaat afnemen en we weer meer met meer parochianen fysiek kunnen 
samenkomen in ons prachtige kerkgebouw. 
 
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die samen alle vieringen dit jaar mogelijk maakten.  
We vertrouwen erop dat dit ook het komende jaar weer net zo mag verlopen. 
 
“Nieuws vanuit het Regiobestuur Parochies West-Friesland Zuid Oost!” 
Ondanks dat de laatste vergaderingen afgezegd moesten worden hebben we gelukkig 
samen kunnen afspreken, na telefonisch en e-mailoverleg, om in ieder geval dezelfde 
regels te volgen binnen de zes regio-parochies wat betreft de livestream-vieringen en de 
op het laatste moment afgezegde Kerst-openstellingen voor de veiligheid van ons allen. 
 
Als laatste aan iedereen nog de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar in goede 
gezondheid en geluk.  
 
Ton Deen  
 
Voorzitter - Parochieraad St. Johannes de Doper, Grootebroek 
Afgevaardigde - Regiobestuur Parochies West-Friesland ZO! 
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Actie Kerkbalans 2021 
 

Geef vandaag voor DE KERK van vandaag en morgen. 
 

 “Wat betekent de kerk voor U ?”  
Een veel gegeven antwoord is: “ Een oase van rust in de hectiek van alle dag” of “Ik kan er 
mijn geloof beleven en anderen ontmoeten”. Het zijn antwoorden van mensen die vandaag 
in de kerk komen en van de mensen van morgen waarschijnlijk niet veel anders zullen zijn. 
 
U bent betrokken bij onze Johannes de Doperkerk en heeft haar de afgelopen jaren 
financieel gesteund. Daar zijn we dankbaar voor want dankzij u kan de Kerk haar plek 
blijven innemen in Grootebroek! 
Met uw gift en die van alle anderen hebben wij het afgelopen jaar weer een gedeelte van 
het dak kunnen repareren, enkele gebrandschilderde ramen kunnen restaureren, de 
bliksemafleider vernieuwen en kunnen starten met het digitaal live-streamen van de 
Eucharistievieringen in onze kerk. 
 
Wij hopen van harte dat u ons wilt blijven steunen en dat u weer een bijdrage aan de 
Kerkbalans zult geven.     Geef voor de kerk van morgen!  
Want ook voor de generaties die komen wil de Kerk heel graag inspirerend zijn. 
 
Want dankzij uw bijdrage blijft de 
Johannes de Doperkerk ook morgen  
een plek van betekenis! 
Maak een bedrag over op onze  
bankrekening NL45RABO0117 6060 22  
of scan de QR code. 
 
 
 
 

 
  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.  
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  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

Vieringen   
      

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

 

 
Zaterdag  Viering olv parochianen met orgelmuziek en zang 
23 januari  Voorgangers: groep Grootebroek 
19:00 uur  
Intenties: Jan Hoff en Tiny Hoff-Bennis en zegen over de gezinnen, Cor Deen, Bertus 
Ruijter, Corry Ruijter-Scholten en zoon Jan, Arie en Dick Schooneman. 
 
 
Zaterdag  Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van Together 
30 januari  Voorganger: Kapelaan Javier Acuña 
19:00 uur  Lector: Wil Visser 
Intenties: Tiny Broersen en overleden ouders Broersen-Koopman, Corrie Haas-Kok en 
overleden familie en ter ere van het Heilig Hart van Jezus, Wilfred Bakker en moeder Aat 
Bakker-Ettema, Wilfred de Hert. 
 
 
Zondag   WOCO viering met orgelmuziek en zang 
7 februari  Voorganger: Diaken Jules Post 
10:00 uur  Lector: Ineke van Staveren 
Intenties: Theo van Mulukom, Vok Rood, dochter Linda Rood en familie Rood-Neuvel, 
Riet Scholten-Meissen. 
 
 
Zondag   WOCO viering m.m.v. enkele leden van Together 
14 februari  Voorganger: Diaken in opleiding Wim Zűrlohe 
10.00 uur  Lector: Ton Deen 
Intenties: Corry Lakeman-Buijsman, Jaap en Afra de Wit-Essen, Paula Muskiet,  
Piet Vlaming en overleden familie, Cor Deen, Bertus Ruijter, Corry Ruijter-Scholten en 
zoon Jan. 
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     ASWOENSDAG 
Woensdag Eucharistieviering met orgelmuziek en zang 
17 februari  Voorganger: Kapelaan Peter Piets 
19:00 uur  Lector: Avondwakegroep 
Zondag   Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van Together 
21 februari  Voorganger: Kapelaan Peter Piets 
10:00 uur  Lector: Wil Visser 
Intenties: Tiny Broersen en overleden ouders Broersen-Koopman, Corrie Haas-Kok en 
overleden familie en ter ere van het Heilig hart van Jezus, Vok Rood, dochter Linda en 
familie Rood-Neuvel. 
 
 
Zondag   Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van het gemengd koor 
28 februari  Voorganger: Kapelaan Javier Acuña 
10:00 uur  Lector: Vera Kaagman 
Intenties: Paul Buijsman en overleden familie Buijsman-Klaassen. 
 
 
Zaterdag  Viering 
6 maart     Voorganger: nog niet bekend 
19:00 uur  Lector: nog niet bekend 
Intenties: Jan Hoff en Tiny Hoff-Bennis en zegen over de gezinnen, Vok Rood, dochter 
Linda en familie Rood-Neuvel, Riet Scholten-Meissen. 
 
 

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

 
Woensdag 27 januari   Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag 03 februari    Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag  10 februari  Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag  17 februari  Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag 24 februari     Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag 03 maart    Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag 10 maart    Ria Botman en Ineke Koomen  

 
 

Geboren 
 
30-12-2020    Marly Livia. 
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Dochter van Wesley en Channel Smit. 
 Davidstraat 2, Enkhuizen. 

 
 

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 kan 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 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? Aanmelden (vooraf is noodzakelijk) 
of interesse stuur een bericht naar Fred Slijkerman Megelink via email 
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fred.slijkerman@gmail.com (u ontvangt dan meer informatie als de startdatum bekend 
is); ook voor vragen (kan 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. 
 

Kleurplaat 



 

 

10 
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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: 
Ans Heertjes                        522261 
 

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 



 

 

13 

 

 

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 

 

 
 


