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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                       
 

14 september  19.00 uur  voorbereiding VOP viering 
                19.30 uur  vergadering parochieraad  
12 oktober  19.00 uur  redactievergadering  
13 oktober  09.00 uur  kerkschoonmaak groep 1 
21 oktober 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 9 oktober 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 
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Nieuws van de Parochieraad 
 
Beste parochianen, 
  

Vandaag mag ik namens de parochieraad een stukje schrijven, hoewel ik in de 
adviescommissie zit. Niet iedereen is ervan op de hoogte wat ik nu eigenlijk doe als 
adviescommissielid. Eigenlijk ben ik onderdeel van de parochieraad, zonder bestuurlijke 
verantwoordelijkheden, wat inhoudt dat ik bij de vergaderingen aanwezig ben en 
meepraat, meedenk en ondersteun.  
 
Wat heeft mij gemotiveerd om mij hierbij aan te sluiten? 
Velen van u zullen mij vooral kennen vanuit mijn rol binnen de gezinsvieringwerkgroep. 
Samen met Wendy en ons kinderkoor Happy Kids proberen wij mooie vieringen te maken 
voor de kinderen binnen onze kerkgemeenschap. Ik vind het belangrijk om als “jongere 
generatie” mee te praten over de toekomst van onze prachtige kerk, zodat ook onze 
kinderen straks nog een kerk hebben om naartoe te gaan.  
 

Als we het samen doen, dan gaat dit vast lukken! 
  
In deze vakantieperiode gaat het werk binnen de kerk uiteraard gewoon door. De 
weekvieringen en de daarbij uitgezonden livestreams verlopen prima, ondanks de 
beperkingen die we nog steeds allemaal ervaren vanwege corona. 
 
Afgelopen week hadden we na 1,5 jaar weer een vergadering met de stuurgroep Liturgie, 
waarbij we allemaal tot de conclusie kwamen dat het fijn was om elkaar weer ‘in het echt’ 
te ontmoeten. Net als bij het koffiedrinken na afloop van de viering zijn dit toch de 
momenten die maken dat wij samen een gemeenschap zijn.  
 
We houden goede moed, dat de beperkingen straks minder gaan worden en we als 
gemeenschap steeds weer dichter tot elkaar kunnen komen. 
  
Namens de parochieraad, 
Sylvia Groot-Koeman 
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Bericht vanuit het Pastoresteam 
 
Lieve parochiaan, 
 
Met dit schrijven neem ik je mee op de weg van de bloemen om 
ons heen naar een heel bijzondere heilige, Thérèse van Lisieux.  

 
Daarbij wil ik de reis beginnen door jou te bedanken; dank je wel voor de keer dat je mij 
gedag zei, voor je glimlach zomaar uit het niets. Dank je wel voor het moment van stilte in 
de Kerk, de keer dat je voor mij gebeden hebt of dat je actief mee deed tijdens de viering. 
Dank je wel dat je onze broeder of zuster ondersteund hebt aan de andere kant van de 
wereld. Of de bedelaar, om wat dan ook, dichter bij huis. Waarschijnlijk heb je nog heel 
veel andere mooie kleine dingen gedaan en daar wil ik je voor danken.  
 
Het is juist hierin waar de liefde tot bloei kwam in jouw hart. Jouw hart is als een bloem en 
nu het weer zomer is kunnen we ons weer heel goed voorstellen wat het is als er een 
heleboel prachtige bloemen in bloei staan. Boterbloemen, geraniums, fluitenkruid, 
margrieten, petunia's of van die grote gele zonnebloemen, noem maar op. Wanneer 
iemand van boven naar beneden kijkt ziet hij of zij een prachtig bont geheel. We moeten 
dan wel voor elkaars en onze eigen harten zorgen, want zonder de liefde van God die als 
het zonlicht en het water is verdorren wij.  
 
Iemand die verreweg van verdord was, was de kleine Thérèse van Lisieux. Het zaad van 
het geloof dat haar bereikte ontkiemde totdat ze uiteindelijk 'de kleine bloem van Jezus' 
werd genoemd en een heilige is geworden. We vieren haar feestdag ieder jaar op 1 
oktober en ze inspireert vele mensen wereldwijd.  
 
Wat ik persoonlijk zo leuk aan haar vind is dat Thérèse, ook wel 'Theresia van het Kind 
Jezus' genoemd, zo een 'normaal' iemand was. Ze was geen grote geleerde, heeft geen 
grote instituten opgericht zoals Moeder Teresa van Calcutta, ze is niet de halve wereld 
rondgereisd, maar alles wat ze deed, kleine daden, deed ze met een uiterste liefde voor 
God. Dat maakte de kleine Thérèse in de ogen van God en de Kerk zo groot. Ze is heilig 
verklaard en o.a. patrones geworden van missionarissen.  
 
Echter toen Thérèse nog maar heel jong was werd haar moeder ziek en stierf zij. 
Vervolgens kampte Thérèse met heftige emotionele uitbarstingen en het was zo heftig dat 
iedereen zich zorgen maakte. Deze zorg werd alleen maar groter toen Thérèse ziek werd. 
Mensen baden voor haar en Thérèse bad zelf ook. Dat was het moment dat ze moeder 
Maria naar haar zag glimlachen. Zodra het visioen over was, was Thérèse genezen!  
 
Lees verder op de volgende bladzijde… 
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Het meisje wilde vervolgens heel graag intreden bij de karmelietessen in Lisieux, maar 
omdat ze te jong was werd ze geweigerd. Dat zette haar ertoe om een grote pelgrimstocht 
te maken tot aan Rome toe, waar ze paus Leo de 13e persoonlijk om toestemming vroeg 
om in te mogen treden. 'Als God het wil' antwoordde hij haar en niet veel later op 15-jarige 
leeftijd werd Thérèse zuster bij de ongeschoeide karmelietessen in Lisieux.  
Negen jaar lang leefde ze daar in een uitzonderlijke hartstochtelijke relatie met Jezus. Ze 
beleefde die liefde voor Jezus in het kleine, kwetsbare en persoonlijke, tot ze op 24-jarige 
leeftijd stierf aan de ziekte tuberculose.  
De kleine Thérèse had geen grote bijzondere dingen gedaan in haar leven, toch is ze 
heilig verklaard en kerklerares geworden. Ze leert ons om heilig te worden in ons eigen 
leven, om Hem lief te hebben zoals we zijn. Zij is de zuster die de kleine weg naar 
heiligheid ging.  

“Ik wil het rozen (=zegeningen) laten regenen op aarde.” 
      Thérèse van Lisieux 
Hartelijke groet, 
Christina Pelssers (stagiaire), juni 2021. 
 
 
Beste Parochiaan, 
 
Ik schrijf u bij deze gelegenheid om u een prettige vakantie te wensen. Voor ons allemaal 
is het een jaar vol nieuwe ervaringen geweest, maar voor velen ook een moeilijke tijd. De 
pandemie heeft niemand onverschillig gelaten.  
Ik wil in het bijzonder één ding benadrukken van het laatste anderhalf jaar. We hebben 
ervaren dat we niet alleen zijn. We hebben gezien hoeveel goeds er in onze harten is. 
Keer op keer hebben we een helpende hand kunnen toesteken aan mensen in nood. Door 
simpele dingen te doen, zoals boodschappen of iemand bezoeken die alleen is en tijdens 
de lock-down een telefoontje plegen. Goed doen aan mensen in nood is een naastenliefde 
die in ieder van ons aanwezig is. 
 
Van mijn kant heb ik de liefde en de bezorgdheid mogen ervaren van velen, die mij 
nauwelijks kenden, maar het beste van zichzelf hebben gegeven om mij ter zijde te staan 
en mij te steunen in deze taak die God mij heeft toevertrouwd: de liefde van Jezus 
Christus doorgeven.  
U hebt vast wel eens over mijn ervaring gehoord of gelezen. Vandaag wil ik er nog een 
met jullie delen die mijn leven heeft veranderd. Dat de Heer mij naar dit voor mij verre land 
gezonden heeft; Nederland. U zult zich zeker wel eens afvragen hoe is het toch mogelijk 
dat kapelaan Acuña zijn leven als leraar in Chili heeft opgezegd om als priester in 
Nederland te gaan werken? 
 
Dat zal ik u vertellen, sinds mijn jeugd ga ik met mijn ouders naar de kerk. Voor mij is het 
een gunstige ervaring geweest. Maar het neemt niet weg dat ik meer dan eens situaties 
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ben tegengekomen die moeilijk te aanvaarden waren en andere die ik eerlijk gezegd niet 
begreep.  
Een keerpunt in mijn leven als18-jarige was, wat ik meemaakte aan het begin van mijn 
studie aan de universiteit. Op dat moment, alles verliep perfect, hoorde ik de aankondiging 
die wij allen meer dan eens hebben gehoord: "God houdt van je". Zo is het, en ik weet 
zeker dat jij er ook zo over denkt. Dat is wat we altijd horen van onze ouders, op school en 
natuurlijk elke keer als we in de kerk komen. Met deze eenvoudige woorden wil ik jullie 
vandaag een vraag voor deze vakantietijd meegeven.  
 
Hebt u deze liefde van God in uw eigen hart ervaren, of handelen we alleen maar uit 
gewoonte en omdat anderen het zeggen dat we aardig moeten zijn? Wat ik u kan zeggen 
is dat ook ik dit een lange tijd aan de kinderen leerde in de catechese en in de 
godsdienstlessen die ik gaf. Maar er was een vraag in deze waarheid die ik vaak niet 
durfde te uiten: Is het waar dat God MIJ liefheeft, zelfs als ik de dingen niet volmaakt doe, 
zoals ik geleerd had? Na verloop van tijd ontdekte ik dat het herkennen van Gods liefde 
een ervaring is. Niet een ervaring met het verstand, maar met het hart in het concrete 
leven. Want wanneer het moment van beproeving komt, van moeilijkheden en 
onvermogen om de concrete situaties van het leven onder ogen te zien, is wat iemand 
heeft gezegd of wat je hebt geleerd toen je naar de catechese ging voor je eerste 
communie, niet genoeg. Vandaag wil ik u zeggen dat ik oneindig blij ben dat ik op een dag 
de uitnodiging heb aangenomen om in mijn eigen hart deze liefde van God te leren 
kennen. Was het in het begin een aangeboren reactie om te luisteren, mettertijd is het een 
antwoord geworden op de existentiële twijfels die ik heb, zoals wij ongetwijfeld allemaal 
hebben.  
 
In de laatste 20 jaar van mijn leven waarin ik deze bijzondere ervaring binnen de Kerk heb 
mogen beleven, leer ik mezelf dag na dag kennen en ervaar ik de dankbaarheid van Gods 
liefde. Het is een geleidelijke verandering geweest, met ups en downs. Maar ik verzeker u 
dat het gevoel van droefheid en ontevredenheid – die toentertijd bij mij heerste- beetje bij 
beetje is omgeslagen in vreugde en innerlijke vrede. Ik had nooit kunnen denken dat ik zo 
gelukkig zou kunnen zijn elke keer als ik de Eucharistie kan vieren of in gesprek met 
mensen ga. 
Ik vertel u dit alles, omdat ik u wil bemoedigen dat ook u in deze zomertijd kunt verlangen 
naar deze vreugde die ons gratis wordt aangeboden. U zult zien hoe de Heer ons de 
gelegenheid zal blijven geven om die te vinden en zijn liefde te ervaren.  
 
Het is niet alleen voor de goeden en volmaakten, maar voor allen die het willen 
aanvaarden. Want Jezus zelf heeft gezegd, dat Hij gekomen is opdat zij, die Hem kennen, 
leven zullen hebben en wel in overvloed.  
 
Ik groet u met grote genegenheid en ik wens u mijn zegen, 
Kapelaan Javier Acuña, juli 2021. 
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Vieringen   
      

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

 

Er mogen 100 parochianen bij een viering aanwezig zijn. 
 
Zaterdag  Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor 
4 september  Voorganger: kapelaan Javier Acuña 
19.00 uur  Lector: Wil Visser 
Intenties: Jan Hoff en Tiny Hoff-Bennis en zegen over de gezinnen, Lien en Niek 
Broersen-Groot, Jaap en Afra de Wit – Essen, Lou Neuvel en Petra Neuvel – Houtenbos, 
Riet Scholten – Meissen. 
 
 
Zaterdag  Eucharistieviering m.m.v. Together 
11 september  Voorganger: kapelaan Peter Piets  
19.00 uur  Lector: Ton Deen 
Intenties: Nel en Arie Smit, Paula Muskiet, Gerrit Deen, Annie Deen-Bet en overleden 
familie, Johanus Heijne, dochter Yvonne en overleden ouders de Boer – Reijn en 
overleden kinderen, Vok Rood, dochter Linda en familie Rood – Neuvel. 
 
 
Zaterdag  Wocoviering m.m.v. het gemengd koor 
18 september  Voorganger: diaken Wim Zürlohe 
19.00 uur  Lector: Ineke van Staveren 
Intenties: Henk Haentjes, Piet van der Jagt en overleden familie van der Jagt – Rinkel, 
Alie Schooneman-Tool en Cor Schooneman. 
 
 
Zaterdag  VOP viering met piano en zang 
25 september  Voorganger: groep Grootebroek 
19.00 uur   
Intenties: Truus Bakker – Groot, Gerrit Deen, Annie Deen – Bet en overleden familie,  
Vok Rood, dochter Linda en familie Rood – Neuvel. 
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Zondag   Eucharistie – gezinsviering m.m.v. Happy Kids 
3 oktober  Voorganger: kapelaan Javier Acuña 
10.00 uur  Na afloop van de viering staat de koffie klaar! 
Intenties: Cor en Marth Besseling-Reus, Riet Scholten – Meissen, Piet en Annie Neuvel – 
Slagter en dochter Tineke Kreuk – Neuvel, Voor mijn lieve man, onze vader, onze opa en 
overopa  Bert Fokker en voor Kevin, Co de Boer en overleden familie de Boer – Jong. 
 
 
Zondag   VOP viering m.m.v. Together 
10 oktober  Voorganger: groep Enkhuizen 
10.00 uur  Na afloop van de viering staat de koffie klaar! 
Intenties: Jaap en Afra de Wit-Redeker, Alie Schooneman-Tool en Cor Schooneman,  
Vok Rood, dochter Linda en familie Rood – Neuvel. 
 
 
Zondag   VOP viering m.m.v. het gemengd koor 
17 oktober  Voorganger: groep Grootebroek 
10.00 uur  Na afloop van de viering staat de koffie klaar! 
Intenties: Johannes Groot en Annie Groot-Hauwert, Niek de Wit en Bep de Wit-Redeker, 
Gerrit Deen, Annie Deen – Bet en overleden familie, Piet Vlaming en overleden familie, 
Jaap Koomen en Geertje Reijn, met kinderen en kleinkinderen. 
 

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

 
Woensdag  08 september  Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag 15 september     Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag 22 september    Ria Botman en Ineke Koomen 
Woensdag 29 september    Ria Botman en Ineke Koomen  
Woensdag 06 oktober   
Woensdag 13 oktober    
Woensdag 20 oktober    
    

 

Gedoopt   
 

In de afgelopen periode zijn Zofia Iwona Miernik en Marly Livia Smit 
door toediening van het H. Doopsel opgenomen in onze 
geloofsgemeenschap.  
Wij feliciteren de ouders, peters en meters en hopen dat zij bij het 
opgroeien veel vreugde mogen overbrengen aan onze gemeenschap. 
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In Memoriam 
     We zullen, je net als voorheen, 
     bij je naam blijven noemen. 
       Alleen wat zachter, 
         hoewel de stilte zelden zo hard valt. 
 
Op 22 juni jl. is na een kort ziekbed Jo Scholten-Hooiveld op 87 jarige leeftijd overleden. 
Zij was de weduwe van Jan Scholten. De familie is bedroefd maar dankbaar dat zij zo lang 
bij hen mocht zijn. Wij condoleren de familie met deze lege plek in hun midden en 
vertrouwen erop dat zij haar blijven herinneren als een hartelijke en warme 
persoonlijkheid. 
 
Op 85 jarige leeftijd is Gerardus Cornelis Smit 26 juni jl. heengegaan. Hij was de 
weduwnaar van Corrie Prins. Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zullen 
vooral zijn opgewektheid en volle belangstelling missen. Wij condoleren hen allen met dit 
definitieve afscheid en vertrouwen erop dat hij in hun gedachten en herinneringen zal 
blijven voortleven. 
 
Zo onwerkelijk, ontzettend verdrietig, maar gelukkig voor alle herinneringen heeft Jan Olav 
Hinke 12 augustus jl. op 77 jarige leeftijd de strijd niet kunnen winnen. Zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen zullen zijn liefde altijd in zich voelen en hem bij hen laten voortleven. Wij 
condoleren hen met dit grote verlies en vertrouwen erop dat zij elkaar kunnen steunen in 
het verdriet dat in hun leven heeft plaatsgevonden. 
 

Collectanten m/v gezocht  
 
Helaas hebben wij de laatste tijd van enkele collectanten afscheid moeten nemen en is de 
groep te klein geworden. De taak wordt dan te zwaar, want zij moeten dan bijna elke week 
naar de kerk om te collecteren.  
Daarom willen wij de groep graag uitbreiden met enkele dames en heren. Het is een 
mooie taak die weinig inspanning kost. Je moet alleen af en toe op zondagmorgen of 
zaterdagavond tijdens de viering een loopje door de kerk maken om de gaven van onze 
parochianen op te halen.  
 
Ik hoop dat velen zich aanmelden, dat zou fijn zijn.  
Dit kan bij Ineke van Mulukom, telefoonnummer 06-21271265, of via de mail 
aldorine@ziggo.nl.     
 
Wij horen graag van u.  
Namens parochieraad Johannes de Doper.  
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Bericht van de onderhoudscommissie  
 
Afgelopen tijd is er weer veel bereikt in het onderhoud van onze mooie kerk. 
 
Naast de opwaardering van de elektrische leidingen en meterkasten, die nu in de kerk up 
to date zijn, hebben we mede naar aanleiding van het rapport van de monumentenwacht 
diverse zaken aangepakt. 
 
Meest urgent was het afschuiven van een penant (muurgedeelte tussen de raampartijen ) 
van het voorste travee linkerzijde.  
Dit geheel is voortvarend aangepakt door de firma Grent: het is nu gezekerd d.m.v. een  
20 tal ankers die de binnen en buitenzijde bijeen houden, en opnieuw opgemetseld.  
Op de langere termijn is een herstel van de glas-in-loodramen en muur verder 
noodzakelijk. Hetzelfde is in de apsis li (dus links van het altaar) 10 tal jaren geleden ook 
gedaan, dit lijkt nu weer als  vanouds. 
 
Een positief puntje is de binnengehaalde onderhouds-subsidie voor de kerk van 18,5 mille 
van de Provincie Noord Holland over 2020. Ook voor de pastorie is maximale gemeente-
subsidie  binnen gekomen.  
 
In de pastorie is de achterwoning geheel opgeknapt en fris geschilderd, lekkages zijn 
vakkundig opgespoord en opgelost en het tegelwerk is gerenoveerd. Het ziet er nu pico 
bello uit.  
 
Dank aan zowel de betaalde uitvoerders als aan de vele hulpkrachten die niet met name 
genoemd willen worden, maar wiens namen we wel weten! Met name bij het opruimen en 
kleine constructiewerken.. 
 
Naast het gootonderhoud van kerk en pastorie moet er nog loodwerk aan pastorie en kerk 
gebeuren. We volgen steeds de adviezen van de monumentenwacht op zodat het mooiste 
monument van Grootebroek, waar wij in mogen kerken, in goede conditie blijft.  
 
Alles is gegaan in nauw overleg met de parochieraad,  
namens de onderhoudscommissie  
Jan Ruiter, Jos Smit  en Nico Nieuwendijk 
 
Met vriendelijke groet, 
Nico Nieuwendijk, secretaris.  
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  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 
 

 
Viering via de livestream volgen 
 
Onze parochie beschikt inmiddels over een livestream-installatie waardoor wij de vieringen 
kunnen streamen. Als u in het bezit van een smart TV, computer, laptop, IPad of 
smartphone bent kunt u de vieringen bekijken.  
 
Dat werkt als volgt:  
Google de website van Johannes de Doper Grootebroek. 
Daar ziet u een knop “ kerkdienst gemist”.  
Deze klikt u aan en u bent direct verbonden.  
De livestream begint 2 minuten voor de aanvang van de viering.  
 
Tweede methode: 
Google Kerkdienst gemist. Vul bij de zoekfunctie Grootebroek in.  
U hebt dan een keuze uit 2 kerken. Kies dan Johannes de Doper.  
U kunt de viering dan live volgen, maar ook op een later moment terugkijken.  
 
Als u problemen heeft met het opzoeken kunt u contact opnemen met het secretariaat, 
tel.nr. 0228-515126, wij komen dan bij u langs om te helpen.  
 
Namens Parochieraad,   
Ineke van Mulukom  
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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 doopsel: 
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 

 

 
 


