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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                       
 

15 maart  19.00 uur  vergadering gastvrouwen 
07 april   09.00 uur  kerkschoonmaak gr. 1 
27 april   19.00 uur  redactievergadering Voorloper 
06 mei   13.00 uur  Voorloper vouwen gr. 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 24 april a.s.  

devoorloper@quicknet.nl 
Kopij aanleveren in een Word-bestand. 

 
 
 

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 

 



 

 

4 

Bericht van de Kapelaan 
 
Dierbare lezer(es)   
 
Is er nog nieuws? 
 

Met deze aanhef wil ik u vragen of er überhaupt nog iets meer gebeurt in de wereld dan 
slechts corona-hysterie. Is de oorlog in Yemen of Syrië ineens over? Kunnen christenen in 
Noord-Nigeria weer veilig naar de kerk? Zit voormalig president Trump nu thuis voor de 
open haard met pantoffels en een sigaar? Gaat het stopzetten van de aardgaswinning in 
Groningen nog door of verzakken de huizen nu plotsklaps niet meer?  
Zo kan ik nog wel tien dingen opsommen waar ik graag wat meer informatie over zou 
willen inwinnen. Helaas is ook de zoekmachine van Google met het coronavirus besmet, 
want het gaat bijna nergens anders meer over. Naast het gekroonde virus kun je nog 
slechts wat oppervlakkig geneuzel aantreffen over sport en showbusiness. Interessant? 
Voor mij in elk geval totaal niet.  
 
Ik mis de tijd van onderzoeksjournalisten en onafhankelijk gebracht nieuws. Of ik nou wel 
of niet een televisie of internet ter beschikking heb, lezen is dan toch wel een goed 
alternatief. Althans, voor mij dan. Anderen hebben misschien wat minder zitvlees voor een 
boek.  
Nu denkt u misschien dat ik als priester zijnde slechts stichtelijke lectuur tot mij neem, 
maar dat is niet het geval. Uiteraard lees ik dat wel, maar dat is natuurlijk ook 
beroepsmatig handig voor een preekidee of te vernemen hoe anderen hun geloof beleven. 
Dan krijg ik al gauw nieuws tot mij: ervaringen van anderen of hun inzichten kunnen mijn 
geloof, leven en gedachten vernieuwen of in elk geval verrijken. Artikelen uit bladen of 
boeken die niet religieus getint zijn kunnen dit overigens ook tot stand brengen. 
Reisverslagen uit andere landen en culturen leren mij dat anders “ook gewoon kan zijn.” 
Dat relativeert dan mijn eigen aannames en vooronderstellingen.  
 
Ook het gewone, de wereld van de dag, de dagelijkse beslommeringen even helemaal 
achter je laten, gaat ook prima met een boek. Van lokale geschiedenis over Westfriesland 
en haar bewoners, nieuwe inzichten in ruimteonderzoek tot een spannende detective; het 
vernieuwt mij qua energie en schuift de oogkleppen wat opzij.  
 
Is er nog nieuws? Niet veel op TV of internet, maar als je goed zoekt kom je vast wel aan 
je trekken. Is ons geloof immers niet gebaseerd op vertrouwen in Jezus Christus, de 
brenger van het Goede Nieuws?  
 
Groet en blijf gezond, 
uw kapelaan. 
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Actie! Het kwaad heeft niet het laatste woord. 
 

Ik denk dat wij Westfriezen wel wat met Jezus van Nazareth hebben omdat het echt een 
man van actie is. Ik zal u daar een voorbeeld van geven. 
Op een mooie sabbat gaat Jezus in Kafarnaüm naar de synagoge. In plaats van rustig te 
zitten en te luisteren gaat hij zelf preken. Met groot gezag legt hij de woorden van Mozes 
uit. De mensen in de synagoge zijn diep onder de indruk. Als Jezus spreekt wordt alles 
anders. Mensen ervaren troost in zijn woorden. Ze worden moedig, worden wakker, staan 
op. Alles wordt nieuw! Mensen komen in beweging ....... Actie! 
Maar dan barst de hel los. Een man die in de macht is van een boze geest, roept 
uitdagend naar Jezus: 'Wat moet dat allemaal! Ik weet wel wie je bent, je bent de Heilige 
Gods. Jij met je mooie praatjes van de God van de liefde, je bent gevaarlijk! Jij ondermijnt 
onze macht, de macht van het kwaad!” Jezus schrikt niet. Hij gaat de confrontatie aan met 
de boze geest. Hij roept: “Zwijg! Ga uit hem weg!” En de boze geest verdwijnt. 
Als christenen hebben wij de neiging om te zeggen: “Goed dat Jezus dat deed. Je kunt wel 
zien dat hij onze Verlosser is.” Maar dat is niet genoeg. Als we Jezus werkelijk serieus 
nemen, dan moeten we het voorbeeld van Jezus navolgen en óók zelf de strijd tegen 
kwaad gaan voeren. En niet straks, maar nu, meteen ...… Actie! 
 
Nu zijn de Westfriezen over het algemeen al meer doeners dan praters. Wij houden wel 
van actie. We hebben best een mooie traditie van handen uit de mouwen steken als ons 
dat gevraagd wordt. Ik geef een paar voorbeelden: 
- In de jaren 60 van de 19e eeuw riep de Paus jonge mannen op om de pauselijke staat te 
verdedigen tegen Victor Emanuel II, koning van Sardinië, en zijn bondgenoot Giuseppe 
Garibaldi. 130 Westfriezen luisterden naar hem en werden Zouaaf in het leger van de 
paus. We kennen vast allemaal de beroemdste Nederlandse Zouaaf: Pieter Janszoon 
Jong, de reus van Lutjebroek. 
- Toen de bisschoppen van Nederland, in de eerste helft van de vorige eeuw, jonge 
katholieke mannen opriepen om priester en missionaris te worden waren er meer dan 
genoeg Westfriese kandidaten voor het priesterschap. Westfriesland is zelfs even de 
grootste leverancier van priesters van Nederland geweest. Er is zelfs een kardinaal uit 
voortgekomen: Jo Willebrands uit Bovenkarspel. 
 
En die traditie van in actie komen zijn we gelukkig nog niet kwijt. Ook in onze parochies 
zijn er mensen die in actie komen als dat nodig is. Of het nu voor de actie kerkbalans is, 
voor het organiseren van een livestreamviering, voor zingen bij een uitvaart, het bijhouden 
van de tuin, voor het parochiesecretariaat of voor …… vult u zelf maar in, er komen altijd 
weer mensen in actie. 
 
Maar Jezus wil meer dan actie alleen. Hij wil ons ook een hart onder de riem steken. Met 
het uitdrijven van de boze geest wil hij zeggen dat het kwaad het niet meer voor het 
zeggen heeft.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Victor_Emanuel_II_van_Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Garibaldi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Garibaldi
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Dus … als ze je zeggen dat haat het gewonnen heeft van de liefde, geloof ze niet;  
als ze je zeggen dat oorlog het gewonnen heeft van de vrede, geloof ze niet;   
als ze je zeggen dat ongeloof het geloof heeft weggejaagd, geloof ze niet; 
als ze je zeggen dat het hopeloos is met de jongeren, dat het allemaal relschoppers en 
plunderaars zijn, geloof ze niet. Want het kwaad heeft niet het laatste woord. 
Wij kunnen - als wij het willen en durven - vandaag nog een nieuw begin maken, hem 
achterna: Jezus Messias.  
Daarom vraag ik u: blijf alert, hoop, geloof, en doe wat je moet doen! 
 
Jules Post, diaken  
 
 
Beste parochianen, 
 
Na een lange stilte begroet ik u met dezelfde vreugde als altijd. God blijft trouw aan zijn 
belofte om van ons te houden. 
Eind vorig jaar tijdens mijn vakantie kreeg ik plotseling de gelegenheid om naar Chili te 
reizen. Hoewel het een onvoorziene reis was, heb ik deze gemaakt uit liefde voor mijn 
ouders. Ze konden niet aanwezig zijn tijdens mijn priesterwijding, toen de Heer mijn leven 
aan zijn dienst heeft gewijd. 
De reis was fantastisch. We hebben als familie Eucharistie gevierd en God bedankt voor 
de grote liefde die Hij voor ons heeft. Mijn ouders zijn dolgelukkig met het voorrecht een 
zoon als priester te hebben en mij zo gelukkig te zien. Ze groeten u hartelijk, omdat ze 
weten dat hun zoon heel graag zijn dienst in uw midden vervult. Ikzelf dank u ook voor al 
het goede dat u voor me hebt gedaan. Ik voel me geliefd en geaccepteerd in alles wat we 
samen kunnen doen. 
 
Dit is zeker niet voorbij. Dit nieuwe jaar zit vol met uitdagingen en kansen om het ware 
geluk te ontmoeten, namelijk door Gods wil te doen. Zoals we zien in de lezingen van deze 
zondagen roept God ons. Hij nodigt ons uit om bij hem te zijn, om hem in ons leven te 
herkennen.  
Ik wil u graag over een artikel vertellen dat ik heb gelezen. Het is heel goed om dit aan het 
begin van het jaar te herdenken. Het zal ons zeker helpen. Paus Franciscus sprak over 
drie oproepen die God ons aanreikt. Deze specifieke oproepen worden door hem "een 
initiatief van zijn liefde" genoemd. Hebben we de roeping van God in ons leven herkend? 
Gods eerste roeping is tot leven. “Wij worden geboren als unieke mensen, zo schiep God 
ons als individu”. Dan "roept God ons tot geloof en om deel uit te maken van zijn gezin in 
de Kerk, als kinderen van God." En tot slot: "God roept ons tot een bepaalde levensstaat: 
om onszelf te geven in het huwelijk, het priesterschap of het godgewijde leven." 
De paus legde uit dat deze oproepen “verschillende manieren zijn om het plan uit te 
voeren dat God voor ieder van ons heeft, wat altijd liefde is. En de grootste vreugde voor 
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elke gelovige is om gehoor te geven aan deze oproep, om zichzelf volledig in dienst te 
stellen van God en zijn broeders”. 
'Geconfronteerd met de roeping van de Heer, die ons op duizend manieren kan bereiken, 
door mensen, gebeurtenissen, zowel gelukkig als verdrietig, kan onze houding soms 
afwijzend zijn, omdat wij het in tegenspraak vinden met ons streven; of het eng vinden, 
omdat we het te veeleisend en ongemakkelijk ervaren. Maar Gods roep is liefde en die 
wordt alleen met liefde beantwoord. En weet u? God roept ons iedere keer opnieuw. Ook 
vandaag roept Hij om Hem te volgen.  
Als we het ons realiseren is deze leer van paus Franciscus in overeenstemming met wat 
we deze zondagen in de lezingen hebben gehoord. De Heer roept zijn leerlingen om hem 
te volgen. Ze gaan zonder aarzelen achter Hem aan en hun leven verandert. 
Dit is de uitnodiging voor iedereen of we nu getrouwd of vrijgezel zijn. Het gaat erom dat 
we gehoor geven aan de oproep die Jezus ons doet om zijn liefde te ervaren. 
 

Geachte parochiaan, vandaag wil ik u uitnodigen om niet doof te zijn. Maar dat u zich kunt 
herkennen in die leerlingen die druk waren met allerlei dingen en met hun leven. Maar 
toen ze de uitnodiging van Jezus hadden gezien en gehoord, alles achterlieten en Hem 
volgden. Vandaag nodig ik u uit om naar Zijn roepstem te luisteren. Jezus wil dat u zijn 
nabijheid ervaart. En als u hem al kent mag u zich verheugen en die vreugde van uw jeugd 
opnieuw ervaren. 
U zult zien wanneer u Hem weer ontmoet hoe uw leven zal opbloeien. Door de ontmoeting 
met Jezus die over de Vader spreekt en zijn liefde aan ons kenbaar maakt, komt spontaan 
het verlangen om het ook over te brengen aan de mensen van wie we houden in ons op: 
"Ik heb de liefde gevonden", "Ik heb de zin van mijn leven gevonden".     
    In één woord: “Ik heb God gevonden”. 
 
Met liefde, 
Kapelaan Javier. 
 
 

Begraafplaats 
 

Aan allen die een graf verzorgen van hun dierbaren: 
Wat zal het weer mooi worden in het voorjaar met al die nieuwe plantjes op de graven! 
De vrijwilligers van het kerkhof hebben echter wel een wens:  
 

Wilt u de plantjes niet naast of voor het graf zetten? 
 

Het gebeurt regelmatig dat de kerkhofvrijwilligers naast het graf moeten werken en de 
maaier kan last hebben van planten die voor het graf gezet worden.  
 

Het zou jammer zijn als uw plantjes daardoor weg raken, dus graag alleen op het graf 
planten.        De kerkhofwerkers. 
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Vieringen   
      

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

 

 
Zaterdag  VOP viering m.m.v. Together 
13  maart  Voorgangers: groep Enkhuizen 
19:00 uur   Lector: eigen 
Intenties: Co de Boer en overleden familie de Boer-Jong, Ans van der Jagt en overleden 
familie van der Jagt-Rinkel, Aat Bakker-Ettema en zoon Wilfred, en uit dankbaarheid voor 
een 90-jarige, Theo van Mulukom. 
 
 
Zaterdag  Woord Communieviering met orgelmuziek en zang 
20 maart  Voorganger: Diaken In opleiding Wim Zurlöhe 
19:00 uur  Lector: Karin Bosman 
Intenties: Vok Rood, dochter Linda en familie Rood-Neuvel, Cor Deen, Bertus Ruijter, 
Corry Ruijter-Scholten en zoon Jan. 
 
 
    Palmpasen 
Zaterdag  Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor 
27 maart  Voorganger: Kapelaan Javier Acuña 
19:00 uur  Lector: Wil Visser 
Intenties: Gerrit en Agaath Besseling-Vlaming, Joop van Ammers en overleden familie 
Besseling, Gerrit Deen, Annie Deen-Bet en overleden familie, Sjef Koomen en overleden 
familie Koomen-Grent, Corrie Haas-Kok en overleden familie, en ter ere van het heilig Hart 
van Jezus, Tiny Broersen en overleden ouders Broersen-Koopman.  
 
 
    Witte Donderdag  
Donderdag Regio- Eucharistieviering m.m.v. Together     
     (met livestream) 
1 april  Voorganger: Kapelaan Peter Piets 
19:00 uur Lector: Diaken In Opleiding Wim Zurlöhe 
Intenties: Corrie Haas-Kok en overleden familie, en ter ere van het heilig Hart van Jezus, 
Tiny Broersen en overleden ouders Broersen-Koopman.  
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     Goede Vrijdag  
2 april  19:00 uur  Vieringen in Bovenkarspel en Hoogkarspel  
     met livestream  
 

 
    Paaswake 
3 april   19:00 uur  Vieringen in Enkhuizen en Venhuizen  
      met livestream 
     21:00 uur  Vieringen in Bovenkarspel en Hoogkarspel  
      met livestream 
 
 

    Eerste Paasdag 
Zondag   Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor 
4 april    Voorganger: Kapelaan Peter Piets 
10:00 uur   Lector: Ton Deen 
Intenties: Jan Hoff en Tiny Hoff-Bennis en zegen over de gezinnen, Johannes Groot en 
Annie Groot-Hauwert, Cor en Marth Besseling-Reus, Jaap en Afra de Wit-Essen, Vok 
Rood, dochter Linda en familie Rood-Neuvel, Lou Neuvel en Petra Neuvel-Houtenbos, 
Riet Scholten-Meissen, Truus Bakker-Groot, Gerrit Deen, Annie Deen-Bet en overleden 
familie, overleden ouders Haakman-Scholten, Corrie Haas-Kok en overleden familie, en 
ter ere van het heilig Hart van Jezus, Tiny Broersen en overleden ouders Broersen-
Koopman, Alie Schooneman-Tool en Cor Schooneman. 

 
 
 
Zondag   Eucharistieviering m.m.v. Together 
11 april   Voorganger: Kapelaan Javier Acuña 
10:00 uur  Lector: Vera Kaagman 
Intenties: Jaap en Afra de Wit-Essen, Joop van Ammers en overleden familie Besseling, 
Riet Scholten-Meissen, Paula Muskiet, Corrie Haas-Kok en overleden familie, en ter ere 
van het heilig Hart van Jezus, Tiny Broersen en overleden ouders Broersen-Koopman.  
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Zondag   Woord Communieviering met orgelmuziek en zang 
18 april   Voorganger: Diaken Jules Post 
10:00 uur Lector: Karin Bosman 
Intenties: Vok Rood, dochter Linda en familie Rood-Neuvel. 
 
 
Zondag   VOP viering met pianomuziek en zang 
25 april    Voorgangers: groep Grootebroek 
10:00 uur  Lector: eigen 
Intenties: Niek de Wit en Bep de Wit-Redeker, Piet van der Jagt en overleden familie van 
der Jagt-Rinkel. 
 
 
Zaterdag  Eucharistieviering met pianomuziek en zang 
1 mei   Voorganger: Kapelaan Javier Acuña 
19:00 uur  Lector: Ineke van Staveren 
Intenties: Riet Scholten-Meissen, Corrie Haas-Kok en overleden familie, en ter ere van het 
heilig Hart van Jezus, Tiny Broersen en overleden ouders Broersen-Koopman, Alie 
Schooneman-Tool en Cor Schooneman. 
 
 

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

 
Woensdag 17 maart   Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag 24 maart    Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag  31 maart  Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag  07 april   Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag 14 april      Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag 21 april     Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag 28 april   Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag 05 mei    Ria Botman en Ineke Koomen   

 

Gedoopt    
 
In de afgelopen periode is Anthonie Reindert Pronk door toediening 
van het H. Doopsel opgenomen in onze geloofsgemeenschap.  
Wij feliciteren hem en hopen dat hij veel vreugde en saamhorigheid 
mag vinden binnen onze gemeenschap. 
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Bericht van Christina 
 

Lieve parochiaan, In de parochie ben ik bij u stagiaire, maar ook medeparochiaan. Ik vind 
het heerlijk om naar de Kerk te gaan, m'n stage vind ik fantastisch en omdat het hier voor 
mij nog niet orthodox genoeg is ga ik ook regelmatig naar Amsterdam. Ik hoor u nu 
zeggen, 'orthodox, daar wil ik niets van hebben', maar ik tref daar vrienden en dompel mij 
in een heerlijk bad van geloof. We knielen en staan, buigen en bidden en ik voel me er 
echt beter door. Tot mijn verbazing wordt dat hier echter niet of nauwelijks gedaan. Mijn 
vraag is nu: ben ik de enige die dat mist of zijn er meer die met hart en lichaam vorm willen 
geven aan hun geloof? 
Zelf kom ik uit een oorspronkelijk atheïstisch gezin en daar was het taboe om te geloven. 
Je mocht er wel kennis van opdoen, dat was met je hoofd, of goede daden verrichten, 
maar echt met lijf en leden er vorm aan geven werd toch wel als enigszins vreemd 
ervaren. Dan bedoel ik bidden en zo. Mijn religiositeit werd op een bepaalde manier 
onderdrukt. 
Zelf vind ik het heerlijk om te bidden en een kruisje te slaan. Prachtig om te knielen bij de 
transsubstantiatie (het moment dat brood en wijn als substantie lichaam en bloed worden 
van Christus), voor het tabernakel of te gaan staan daar waar dat eigenlijk gevraagd wordt, 
tijdens het Onze Vader bijvoorbeeld. Die bewegingen geven voor mij dat het geloof gaat 
leven. Iets dat we ook bij andere religies tegenkomen; het lichaam doet mee. 
Helaas doe ik het zelf niet altijd, met hart en lichaam vormgeven aan mijn geloof. In 
Amsterdam zijn er dingen die voor mij nog wat onwennig zijn en daarom doe ik het zelf 
niet, ik durf dan niet zo goed. In Westfriesland ZO ervaar ik bij mezelf een soort van druk 
om het niet te doen. Zo lijk ik soms aan één kant wel de enige te zijn met dit verlangen om 
mijn geloof met hart en lichaam vorm te geven, wat aan de andere kant niet waar kan zijn 
want ik zie wel her en der uitdrukkingen van het geloof. Mensen branden kaarsjes en soms 
zie ik iemand toch knielen tijdens een mis. Ook heb ik begrepen dat veel mensen in de 
parochie iets met Lourdes hebben. Het geloof uitdrukking willen geven zit er dus ergens 
wel, maar waarom zien we het zo weinig? Zou niet juist de Kerk de plaats moeten zijn 
waar dit kan? 
Als ik bij mij zelf naga moet ik denken aan het bekende 'hoofd boven het maaiveld' of heb 
ik de gedachte van 'doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg'. Tevens vind ik het eng 
als mijn binnenste een weg naar buiten vindt. Of weet ik niet zo goed hoe het moet en doe 
ik maar niets uit angst een fout te maken.  
Herkent u dat verlangen naar religieuze praktijken en geeft u er net als ik minder gehoor 
aan dan u graag zou willen? Dat is jammer, toch? Is niet juist de Kerk dé plaats om vrij ons 
geloof te belijden? Wij hebben een vrij geloof. Een vrijheid die ik ervaar als ik mijn geloof 
met hart, lichaam en ziel gestalte kan geven.  
 

Hartelijke groet, 
Christina Pelssers 
In Jezus en Maria ;-) 
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Wandel voor een ander,  
thuis wandelen door Afrika 
 
Altijd al eens in de prachtige natuur van Kenia willen wandelen? De mensen in Sierra 
Leone willen ontmoeten? De zon zien ondergaan in Zambia? Vastenactie gaat het gewoon 
doen! Op woensdag 17 februari start de virtuele wandeltocht ‘Wandel voor een ander’: de 
deelnemers lopen van Sierra Leone naar Zambia, dwars door Afrika via onder andere 
Congo, Kameroen en Burkina Faso.  
 
De wandeltocht is maar liefst 9200 kilometer! Gelukkig loopt u samen met anderen: u kunt 
thuis ‘gewoon’ uw wandelingen maken – of uw fietstocht of hardloopronde - en u meldt 
vervolgens op de speciale actiewebsite hoeveel kilometer u hebt afgelegd. Uw kilometers 
worden toegevoegd aan de reis en zo leggen de deelnemers samen de duizenden 
kilometers in ruim zes weken af. U ontvangt tussentijds regelmatig updates over de landen 
en plaatsen waar de tocht langskomt en over de ervaringen van mede-wandelaars. 
 
Aanmelden en kosten 
Vastenactie steunt jaarlijks zo’n 60 kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Daarmee worden 
jaarlijks duizenden kinderen en volwassenen gesteund met zaken als onderwijs, 
gezondheid en voedselzekerheid. Met de virtuele wandelreis door Afrika wil Vastenactie 
ook fondsen werven voor haar projecten. De minimale deelnamekosten aan de 
wandeltocht zijn daarom € 25. U kunt uzelf natuurlijk ook laten sponsoren door familie, 
vrienden en kennissen.  
Meer informatie en aanmelden op https://www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander. 
 
 
 

 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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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 
 

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 

 

 
 


