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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                       
 

11 mei   19.30 uur  vergadering regiobestuur  
12 mei   09.00 uur  kerkschoonmaak groep 2 
18 mei   10.30 uur  Pastoresoverleg 
08 juni   19.00 uur  VOP voorbereiding 
09 juni   09.00 uur  kerkschoonmaak groep 1 
22 juni  19.00 uur redactievergadering 
01 juli   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 19 juni 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 

 
  

Let op: 
Op Hemelvaartsdag begint de viering 

om 9:30 uur! 
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Nieuws van de Parochieraad 
 
Beste parochianen, 
 

 
Na ruim een jaar coronapandemie kijken we vooral uit naar de periode die komen gaat.  
 
We willen weer ontmoeten, aanraken, op bezoek, sporten, er op uit en op vakantie.  
Wat zal het goed voelen als de wereld weer opengaat.  
Eindelijk niet meer voortdurend bezig zijn met je gezondheid, corona-maatregelen, 
beperkingen, onzekerheid over baan of bedrijf.  
Voor veel mensen zal deze crisis het leven blijvend veranderen. 
 
Ook als parochiegemeenschap ondervinden we de gevolgen. Veel activiteiten en vieringen 
konden geen doorgang vinden. Met Pasen, Kerst en dit jaar weer met Pasen was de kerk 
dicht. De activiteiten die wel doorgaan zijn maar beperkt toegankelijk en altijd is er de 
angst om besmet te raken of anderen te besmetten.  
 
Ons kerkgebouw is nu al een jaar “versierd” met roodwitte linten, vloerstickers en flesjes 
handgel. Het zangkoor telt  slechts vier stoelen en communie ontvangen we via een loket. 
Het is een bijzondere tijd.  
 
Met enkele vrijwilligers zijn we bezig geweest om belangrijke vieringen, via livestream, bij u 
thuis te brengen. Na een aantal verwoede pogingen met laptops, bouwlampen en 
beveiligingscamera’s, konden we zondag 18 april een eerste hoogwaardige uitzending 
laten zien.  
Vanaf nu kunt u door te googelen op “kerkdienstgemist” en te kiezen voor “Grootebroek”, 
onze kerk selecteren en de viering bijwonen. Binnenkort kunt u ook eenvoudig via onze 
website de keuzeknop gebruiken om thuis mee te vieren.  
 
Mooi al die technische mogelijkheden. Mooier zal het zijn om als alles straks voorbij is, 
elkaar weer met een hand (en een zoen) de vrede te wensen en na afloop samen een 
koppie te doen. 
 
Tot snel. 
Groeten, Gerard Broersen  
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Bericht van de Kapelaan 
 
Lieve parochianen en andere betrokkenen, 
 
Middels deze weg wil ik jullie allemaal bedanken voor de vele 
blijken van steun tijdens mijn ziekte.  

Tweemaal reeds werd ik getest op covid-19, maar ik bleek het virus NIET onder de leden 
te hebben. Misschien was het toch gewoon een normale, maar zware griep. Vervelend is 
wel dat mijn energiepeil maar traag op het oude niveau terugkeert. 
 
Hartverwarmend echter was de betrokkenheid: de vele kaarten, bloemen, soep en tassen 
met levensmiddelen die plotsklaps op mijn stoep verschenen waren evenzovele keren een 
opsteker voor uw kapelaan in quarantaine. 
 
Gelukkig gaat het allemaal de goede kant op, behalve dan een vermoeidheidsgevoel dat 
hardnekkig blijft hangen. Met het (eindelijk verschijnende) lentezonnetje en hogere 
temperaturen hoop ik dat ook deze kwaal snel zal verdwijnen. 
 
Ik hoop u/ jullie snel terug te mogen zien in de vieringen! 
Groet van uw kapelaan Peter Piets 
 
 

Van de penningmeester   
 
Beste mensen, 
 
Deze week las ik in een column: 
“Mensen smachten weer naar het normale leven als een pastoor naar het geld in de 
collecteschaal”. En niet alleen de pastoor maar ook de penningmeester want voor hem 
zijn het momenteel ook barre tijden. 
  
Gelukkig heeft het Parochieveilingcomité het plan opgevat om 6 kavels mooie 
ontmoetingskoopjes aan te bieden. Prachtige gelegenheden om elkaar tijdens het 
wandelen, fietsen, bedrijfsbezoek en/of, rondleiding weer te zien en te spreken. Mocht dit 
door omstandigheden niet lukken dan hoop ik op uw gewaardeerde gift. 
 
Voor uw gemak hierbij het nummer NL37 RABO 0117 6820 20 
  
Uw penningmeester, Jan Broersen 
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Diaken Wim Zürlohe 
 
Beste medeparochianen, 
 

Als diaken ben ik verbonden aan de regio West Friesland Z.O. Daar binnen zal ik kapelaan 
Piets ondersteunen met het pastorale werk in de St. Johannes de Doper-parochie,  
St. Martinus-parochie en de St. Franciscus Xaverius-parochie.  
Ik ben beschikbaar voor pastorale gesprekken als u daar behoefte aan heeft. Ik ben 
voornemens spreekuur te houden indien dat mogelijk is. U kunt daarvoor afspraken maken 
met het secretariaat. Ik probeer iedere tweede- en vierde donderdag van de maand tussen 
10.30 uur en 12.00 uur aanwezig te zijn  
(email secretariaat: secretariaat@johannesdedoper.info of telefonisch 515128). 
 

Mijn taakveld is vrij breed, naast het ondersteunen van de priester in de eucharistie zal ik 
ook zelf voorgaan in woord- en communievieringen natuurlijk in de kerk maar het is ook 
mogelijk dat ik voorga in bejaardenhuizen. Ook het dopen en trouwen behoren tot mijn 
taak, het geven van de ziekencommunie thuis en het aanwezig zijn bij het afscheid van het 
leven met de ziekenzegening. Ook het verzorgen van de uitvaartviering en de begrafenis 
op het kerkhof behoort tot mijn taak.  
 

Wilt u dat ik een keer bij u langskom, maak dan een afspraak via de email 
w.zurlohe@quicknet.nl of via de telefoon 0228-543287. 
Anders welkom op het secretariaat.  
 

Met vriendelijke groet, 

vrede en alle goeds, Wim Zürlohe 
 

Diaken gewijd 
 

    “Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat gij gebiedt. 
     Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.” 

 

Maandag 5 april tweede paasdag ben ik in de St Martinuskerk door Mgr. Hendriks tot 
diaken gewijd. Met grote vreugde zal ik aan deze dag blijven denken. Vreugde om de 
mooie viering met prachtige zang van het gemengd kerkkoor. Vreugde ook om de inzet 
van zo vele vrijwilligers in de parochie die meegewerkt hebben om deze viering tot dit feest 
te maken. Hier past veel dank van mij aan jullie allen van de Martinusparochie.  
Vreugde ook om de vele positieve reacties die ik mocht ontvangen middels email, 
whatsapp, kaarten en telefoon vanuit alle parochies. Dat geeft mij de goede kracht om mijn 
werk als diaken met name binnen de parochies Enkhuizen, Bovenkarspel en Grootebroek 



 

 

7 

aan te vangen. Het is mijn voornemen om ook in alle parochiebladen een tekst daarover 
op te nemen. 
 

Vreugde ook om de mooie teksten van Mgr. Hendriks. Hij zei onder meer dat ik gewijd 
word tot diaken om te getuigen van de liefde van God door het lijden heen en over de 
grenzen van de dood tot in het eeuwig leven. Want God laat geen mens verloren gaan, 
niets is groter dan het verlangen van Zijn Hart, Zijn liefde om ons allen te redden. En jij, zei 
de bisschop tegen mij, jij mag daar nu vanuit de genade van dit gewijde ambt een 
bijzondere medewerker en verkondiger van zijn. Dat, beste medeparochianen is toch iets 
om heel blij en vreugdevol over te zijn.  
 

Vandaar de vreugde die ik voel. Vreugde om een bijdrage te mogen geven aan de wereld 
van Jezus Christus om hem na te zeggen “Ik ben niet gekomen om gediend te worden 
maar om te dienen”. Het dienstbaar zijn aan de regio West Friesland ZO! is mijn opdracht 
als diaken, maar voor mij de vreugde in dienst van de verrezen Heer. 
Moeder Theresa heeft eens gezegd: “u moet nooit vergeten dat de armoede zich zo 
volledig meester maakt van uw geest dat u de vreugde om de verrezen Christus gaat 
vergeten. “ 
 

Wim Zürlohe 
w.zurlohe@quicknet.nl, 0228-543287 of 06-55816434 

 

Roepingenzondag 25 april 2021 
 

De zondag van de goede herder is de jaarlijkse roepingenzondag. Het aantal mannen en 
vrouwen dat zich inzet om de roeping tot priester, diaken of religieus te volgen is de 
afgelopen jaren sterkt verminderd. Laten we blijven bidden dat de Heer nieuwe arbeiders 
naar zijn wijngaard stuurt. 
In het Bijbelse beeld van de goede herder vind ik alles terug: allereerst de solidariteit met 
de gemeenschap. We gaan met de gemeenschap, de kudde op pad in goede maar ook 
slechte dagen. Een priester neemt deel aan het leven van de gemeenschapsleden. Zijn 
eerste zorg is bruggen bouwen en mensen bij elkaar brengen. De herder moet niet enkel 
alleen organiseren maar juist ook mensen naar de groene weiden voeren en hen helpen 
om bij het heldere water te komen en zo de bronnen van het leven te ontsluiten. De 
priester is aanwezig waar eenzaamheid en pijnlijke breuken zijn, dit persoonlijk contact 
heeft prioriteit boven vergaderingen. De priester is dus niet alleen met de gemeenschap 
bezig maar ook heel individueel gericht voor het individuele lid van zijn gemeenschap. 
Heel belangrijk is dat een priester toegewijd is met heel zijn leven. Heel zijn leven zit in zijn 
herderschap. Maar de priester is ook een mens, dus zal hij fouten maken. Als 
gemeenschap kunnen we helpen deze fouten te voorkomen. Wij als leden van de 
gemeenschap kunnen ook herder zijn voor elkaar, Jezus zal ons daarbij zeker steunen. 
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Een priester moet ook veiligheid kunnen creëren, want veiligheid is de basis voor het 
herstel van geestelijke gezondheid. Belangrijk daarbij is de sociale steun. Talloze 
onderzoeken hebben aangetoond dat sociale steun de krachtigste bescherming vormt 
tegen de aanvallen van stress en traumatische ervaringen. Sociale steun is meer dan 
alleen de aanwezigheid van anderen. Zeer belangrijk is de wederkerigheid: het 
openstellen waardoor er werkelijk geluisterd kan worden. 
 

Om te zorgen dat we goede priesters hebben, houden en verkrijgen moeten we als 
gemeenschap bidden en ondersteunen. Kritiek kan soms terecht zijn maar is ook de 
makkelijke weg, beter is om te helpen op weg naar verandering.  
 
Van bisschop Van Looy (België) citeer ik: 
 
Heer Jezus, 
gij hebt ons vrienden genoemd.  
Gij hebt ons omhelsd, gezegend en gezonden 
Uw liefde is om lief te hebben, 
uw zegen om te zegenen, 
uw zending om te verkondigen.  
Wij bidden U  
laat jonge mensen luisteren naar uw roep.  
Antwoorden op uw omhelzing 
uw zegen erkennen 
aanvaarden gezonden te zijn. 
Heer Jezus,  
geef ons bewogen christenen, 
uw medewerkers; 
gehuwd en ongehuwd 
religieuzen, priesters, diakens.  
Geef dat schroom plaats maakt voor moed 
zeker in deze uitdagende tijden, 
doe ons ontdekken  
hoe mooi het is de levensweg te gaan 
in dienst van de Kerk  
maar vooral voor de medemens. 
Hoeveel vreugde het schept 
om het licht van uw gelaat 
op ieder mens te doen schijnen. 
 
Wim Zürlohe   
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Vieringen   
      

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

 

 

Vanaf nu mogen er 65 parochianen bij een viering aanwezig zijn! 
 
 
Zaterdag  VOP viering m.m.v. Together 
8 mei   Voorgangers: groep Enkhuizen 
19:00 uur   Lector: eigen 
Intenties: Josette Oosting-Kemme, Cor en Marth Besseling-Reus, Bets en Dirk van der 
Jagt en overleden familie van der Jagt-Rinkel, Paula Muskiet. 
 

 
 
     Hemelvaartsdag                                 
Donderdag  Eucharistieviering m.m.v.    
       het gemengd koor 
 
13 mei   Voorganger: Kapelaan Peter Piets   
9:30 uur  Lector: Vera Kaagman 
 
Intenties: Gerrit Deen, Annie Deen-Bet en overleden 
familie, Truus Bakker-Groot, Arie en Dick Schooneman, 
Corrie Haas-Kok en overleden familie, en ter ere van het 
heilig Hart van Jezus, Tiny Broersen en overleden ouders 
Broersen-Koopman.  
 

 
 
Zaterdag  Eucharistieviering met piano en zang 
15 mei   Voorganger: Kapelaan Peter Piets 
19:00 uur   Lector: Ton Deen 
Intenties: Joop van Ammers en overleden familie Besseling, overleden ouders van der 
Jagt-Rinkel, 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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  Pinksteren 
Zaterdag  Eucharistieviering m.m.v. Together  
22 mei   Voorganger: Kapelaan Peter Piets 
19:00 uur  Lector: Ineke van Staveren 
Intenties: Jan Hoff en Tiny Hoff-Bennis en zegen over de gezinnen, 
Niek de Wit en Bep de Wit-Redeker, Vok Rood, dochter Linda en familie Rood-Neuvel, 
Lou Neuvel en Petra Neuvel-Houtenbos, Truus Bakker-Groot, Ans van der Jagt en 
overleden familie van der Jagt-Rinkel, Corrie Haas-Kok en overleden familie, en ter ere 
van het heilig Hart van Jezus, Tiny Broersen en overleden ouders Broersen-Koopman, 
Gerardus Broersen, Piet Vlaming en overleden familie, familie Hofland – Ligthart en 
overleden kinderen, familie Jong – Peerdeman en Lia, Arie Schooneman, Piet en Annie 
Neuvel – Slagter en dochter Tineke Kreuk – Neuvel. 
 
 
Zaterdag  Eucharistieviering met Gregoriaans 
29 mei   Voorganger: Kapelaan Javier Acuña 
19:00 uur  Lector: Diaken W. Zürlohe 
Intenties: Nel en Arie Smit, Jaap en Afra de Wit-Essen, 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, voor mij lieve man, onze vader, 
onze opa en overopa Bert Fokker, en voor Kevin. 
 
 
Zondag   VOP met piano en zang 
6 juni   Voorgangers: groep Enkhuizen 
10:00 uur  Lector: eigen 
Intenties: Riet Scholten-Meissen, overleden ouders van der Jagt-Rinkel, overleden ouders 
Janssens-van der Poll, Alie Schooneman-Tool en Cor Schooneman, Aat Bakker-Ettema 
en zoon Wilfred. 
 
 
Zondag   WOCO viering m.m.v. Together 
13 juni   Voorganger: Diaken Wim Zürlohe 
10:00 uur  Lector: Wil Visser 
Intenties: Vok Rood, dochter Linda en familie Rood-Neuvel, Simon van der Jagt en 
overleden familie van der Jagt-Rinkel, Paula Muskiet. 
 
 
Zondag   VOP viering met piano en zang 
20 juni   Voorgangers: groep Grootebroek 
10:00 uur Lector: eigen 
Intenties: Johannes Groot en Annie Groot-Hauwert. 
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Zondag   Eerste Heilige Communie m.m.v. Happy Kids 
27 juni   Voorganger: Kapelaan Peter Piets 
10:00 uur  Lector: eigen 
Intenties: Vok Rood, dochter Linda en familie Rood-Neuvel, Joop van Ammers en 
overleden familie Besseling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Woensdag  02 juni   Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag 09 juni      Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag 16 juni     Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag 23 juni     Ria Botman en Ineke Koomen  
Woensdag 30 juni   Ria Botman en Ineke Koomen 

 
 

 
  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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Nagekomen kopij 
 

Aangezien de kopijdata van de diverse parochiebladen niet gelijk lopen ligt er nog wel 
eens wat kopij op de plank waarvan de genoemde dagen/data al geweest zijn. Sommige 
van deze stukjes willen wij u niet onthouden, dit is er één van: 
 

Stukje maart. 
 

In de Goede Week vinden er veel bijzondere vieringen plaats, waarvan de Paaswake de 
allerbelangrijkste viering van het kerkelijke jaar is. Daar er veel symboliek in alle rituelen in 
deze periode zit, wil ik ze eens met u doornemen. 
 

We beginnen met de Chrismamis. De viering waarin de drie Heilige Oliën gecreëerd 
worden door de Heilige Geest  en het gebed door de Bisschop. Drie oliën: voor de 
catechumenen (geloofsleerlingen) als voorbereiding op het doopsel of als zij worden 
voorgesteld aan de geloofsgemeenschap. De ziekenolie voor de ziekenzalving en dan is 
er nog de chrismaolie voor bij het doopsel, het vormsel en bij een wijding. Denk 
bijvoorbeeld aan de wijding tot diaken van Wim Zürlohe in Bovenkarspel. 
 

Op Witte Donderdag is er de instelling van de Eucharistie, maar daarmee dus ook de 
instelling van het priesterschap. Bekender is misschien de benaming Laatste Avondmaal 
wat op deze dag plaatsvond op de avond dat Christus overgeleverd werd aan de 
Romeinse bezetters van Israël. 
 

Goede Vrijdag waarop Christus werd gekruisigd en gestorven is om 3 uur in de middag en 
neergelegd is in Zijn graf. Vandaar dat we rond dit tijdstip de Kruisweg bidden. Het “goede” 
in de benaming slaat op het feit dat Christus onze zonden op zich nam en ons offerlam 
was en is. Dit is dan goed voor het zielenheil der christenen.  
 

Stille Zaterdag is een dag waarin wij in stilte vertoeven bij het graf van de Zoon van God. 
De Paaswake waarin wij deze nacht de opstanding van Christus gedenken, alsmede het 
nieuwe licht. Denkt u aan de nieuwe Paaskaars die ontstoken wordt: het licht van Christus 
breekt baan en verdrijft het duister uit ons bestaan. Tevens wordt het nieuwe doopwater 
gezegend. 
 

Op Paasochtend vieren wij dat Christus uit de dood is opgestaan. De dood is dankzij Hem 
overwonnen en door ons geloof mogen wij in Zijn voetsporen treden. 
 

Verder begint de Goede week met Palmpasen, de intocht van Christus in Jeruzalem als de 
mensen Hem nog bejubelen en welkom heten in hun bestaan.  
 

Afsluiten doen we het geheel met Beloken Pasen. Denkt u maar aan “de luiken voor de 
vensters sluiten” waarmee we het geheel afronden.  
 

Feitelijk stopt de Paastijd pas met Pinksteren (50 dagen later), maar da’s voor een 
volgende keer!    Groeten van uw kapelaan en blijf gezond. 
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Kleurplaat 
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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 
Diaken Wim Zürlohe       
zurlohewim@gmail.com         0228 543287 
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 

 

 
 


