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0228 513038
06 51298787
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Parochie-agenda
19 juli
22 augustus
1 september

19.00 uur
19.30 uur
13.00 uur

voorbereiding VOP groep
vergadering stuurgroep Liturgie
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
OPNAME VAN INGELEVERDE KOPIJ IS TER BEOORDELING VAN DE REDACTIE

Kopij De Voorloper
inleveren tot uiterlijk zaterdag 20 augustus 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
Kapelaan Peter Piets, tel. 06 57918746
vrijdag om 20.00 uur repetitie Joko (interparochieel koor) in de Martinuskerk, Bovenkarspel

Gezocht redactieleden
De redactie van De Voorloper heeft het besluit genomen
om eind december 2022 te stoppen met hun werkzaamheden.
Wilt u dat De Voorloper blijft bestaan?
Meld u dan aan als redactielid!
Graag contact opnemen met Len de Vries
0228 513038
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Nieuws van de Parochieraad
Beste parochianen,
De zomer is weer begonnen en de tijd van vakanties of uitstapjes ondernemen is weer
aangebroken.
Ondertussen zitten we natuurlijk niet stil in de parochieraad. Met de regio zijn we onze
toekomstvisie aan het opstellen. Als parochieraad/adviescommissie hebben we in mei
kunnen meepraten hierover. Dat we op deze manier niet eeuwig door kunnen gaan dat is
wel duidelijk. Maar hoe dan, wat zien we wel of juist niet zitten? Hoe krijgen we de jongere
generatie weer betrokken bij en vaker in de kerk? Kunnen we elkaar meer ondersteunen in
de verschillende taken die in elke kerk voorkomen? Meer samenwerking is op sommige
vlakken wenselijk en soms zelfs noodzakelijk geworden. Maar hoe geven we daar samen
vorm aan?
Vlak voor het verschijnen van deze Voorloper hebben ook een aantal parochianen uit onze
kerk, alsmede de parochianen uit de andere kerken van onze regio hierover mee kunnen
praten. We zijn heel benieuwd wat er uit deze gesprekken is gekomen en hoe we binnen
onze regio samen verder gaan; we houden u op de hoogte.
Een hele fijne zomer toegewenst.
Namens de parochieraad, Sylvia Groot
Beste mensen,
Hier nog een schrijven van de parochieraad, we hopen dat het goed met u gaat.
De tuinploeg van het kerkhof is inmiddels weer begonnen met hun wekelijks onderhoud.
U bent gewend dat het er altijd netjes bij ligt en dat willen we graag zo houden. Wij vragen
bij deze uw medewerking om geen planten naast de graven te plaatsen. Dat is namelijk
lastig voor het onderhoud. Als u afval heeft, wilt u dat dan in de daarvoor bestemde
bakken deponeren? Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Is er iemand onder u die denkt dat lijkt me wel leuk om wekelijks te komen helpen dan kunt
u bij ondergetekende informatie hierover krijgen.
Het is nog vroeg in het jaar maar wij denken alvast vooruit naar de kerst. Heeft u een
mooie boom in de tuin die in de weg staat en gekapt moet worden, dan bieden wij aan die
begin van december voor u te kappen en dan staat uw boom met de kerst te pronken in de
kerk.
Verder wens ik u namens de parochieraad een mooie zomer toe en vriendelijke groeten
van Piet Reus.
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Berichten vanuit het Pastoresteam
‘Want telkens wanneer wij van dit brood eten, gedenken wij de grote
liefde die Jezus voor ons heeft; dat Hij bij ons blijft en ons niet in de
steek laat'.
Beste parochianen,
Ik ben blij om u weer te mogen schrijven. Ik nodig u uit om u samen met mij te verheugen,
want in deze tijd plukken wij de vruchten van de vele inspanningen die wij gedurende
lange tijd hebben geleverd. We kunnen het zien in onze omgeving waar een overvloed van
prachtige kleurrijke bloemen onze streek elke dag opfleuren. Velden vol vreugde.
Maar ook in onze parochies kunnen we de groei van het geloof ervaren. In deze tijd van
het jaar vieren we -na het harde werk van onze catechisten- dat veel van onze kinderen en
kleinkinderen, of misschien onze buurkinderen hun eerste Heilige Communie ontvangen.
Dit is zeker een reden voor ons om ons te verheugen.
Deze kinderen hebben heel actief deelgenomen aan de catecheselessen.
Moeders en vrijwilligers hebben hen kennis laten maken met het christelijk leven. Zij
hebben het goede nieuws van de liefde van Jezus Christus gehoord en bovenal hebben zij
geleerd dat de beste manier om Jezus te volgen is door het samen delen van wat wij
bezitten, zoals Jezus ons geleerd heeft. Daarin kunnen we onze ware vreugde vinden.
Ik nodig u uit om voor deze kinderen, die hun eerste Heilige Communie hebben
ontvangen, te blijven bidden en de Heer te vragen zorg voor hen te dragen zodat zij in de
Kerk altijd de hulp mogen vinden die zij nodig hebben om op te groeien als goede mensen
en als geliefde kinderen van God.
Mijn oprechte dank aan allen die dit grote moment in het leven van onze kinderen mogelijk
hebben gemaakt. Ook aan hen die zich inzetten voor onze parochies door hun eigen tijd
en inspanning te geven, om het mogelijk te maken dat onze Kerk vooruitgaat en dat de
verkondiging van Gods liefde aanwezig is in onze gezinnen.
Mijn hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Kapelaan Javier (mei ’22).

In de periode van 18 juli tot 28 augustus
is het parochiesecretariaat
alléén geopend op de woensdagochtend
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‘Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak.’
Waarde medeparochianen, het is of het over vandaag gaat want er is enorm veel gedruis
in de wereld. Het is echter zeer de vraag is of al dat lawaai van de heilige Geest komt. Het
antwoord op die vraag is spijtig genoeg nee. Dat gedruis komt zelfs niet van bliksem en
onweer, maar van het vreselijke gerommel van oorlog en terrorisme, van moord en
doodslag, van onderdrukking en uitbuiting, van miljoenen vluchtelingen, van egoïsme en
haatzaaierij, van onverschilligheid en ieder voor zich. Dat is het gedruis waarmee we
iedere dag geconfronteerd worden. Het gedruis van politici die zich in zoveel landen
vastklampen aan de macht. Het gedruis van hen die haat en vijandschap zaaien en die
oproepen tot agressie en geweld. Het gedruis van hen die maar aan één ding denken en
dat is aan geld en nog meer geld, niet voor de maatschappij, niet voor de kansarmen en
de misdeelden, maar alleen voor zichzelf. Het gedruis van hen die het milieu vernietigen,
die hele bossen en wouden uitroeien om veel te verdienen aan wat er misschien in de
diepe bodem te vinden is, die rivieren en hele regio’s vergiftigen omdat ze het water
misbruiken voor hun speurtocht naar nog meer rijkdom.
Maar voor zulk gedruis is de heilige Geest niet gekomen, integendeel, Hij brengt ons in
herinnering wat Jezus gezegd en gedaan heeft en bezielt ons om dat uit te dragen in
woorden en in daden. Hij vraagt ons uitdrukkelijk dat we niet zouden meedoen aan dat
aardse gedruis, maar dat we er ons tegen zouden verzetten. Dat we openlijk zouden
zeggen: ‘Nee, dat kan niet, dat mag niet, want moord en doodslag, haat zaaien, alleen
maar uit zijn op rijkdom en bezit, de natuur vernietigen ten koste van de schoonheid van
de schepping, is allemaal mensonwaardig’. Dat moeten we zeggen en dat moet ons
leiden. En dat kunnen we doen als we naar Jezus luisteren. Tegen al dat hedendaagse
gedruis brengt Hij in: ‘Vrede zij u’. En Hij vervolgt: ‘Ontvang de heilige Geest’, en dat is de
Geest die de band met Jezus bestendigt en die geloof geeft en kracht. Ook de kracht om
te vergeven. Die kracht geeft de Geest ook aan ons, zodat we onszelf niet beter vinden
dan anderen en we niet altijd klaarstaan met ons oordeel, want als we dat wél doen en als
we dus niet vergeven, zal er nooit vrede zijn. Dan zullen we ook niet samen naar een
vredevolle, mooie en gezonde wereld streven, maar alleen uit zijn op bezit en op ons eigen
groot gelijk.
Medeparochianen, tegen zulk gedruis gaat de heilige Geest in. Hij veroorzaakt een heel
ander gedruis. Een gedruis dat over de hele wereld en voor alle volkeren weerklinkt, zodat
iedereen in zijn eigen taal over Gods grote daden hoort spreken. Zijn daden van liefde en
vrede, van inzet en respect, van barmhartigheid en gerechtigheid. Het zou goed zijn als
we, net zoals de apostelen, door die Geest nieuwe mensen zouden worden. Mensen die
niet moedeloos worden omdat onze gemeenschap klein en oud geworden is, er bijna geen
priesters meer zijn en ook heel weinig jongeren. Nee, geen moedeloze mensen, maar
mensen vol geloof, hoop en liefde. Mensen die dankbaar getuigen van Gods grote daden
en die, vervuld van de heilige Geest, er ook naar willen leven.
Wim Zürlohe (mei ’22).
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Sacramentsdag
Aanwezig zijn kun je doen op verschillende manieren: je bent slechts lichamelijk aanwezig
of slechts geestelijk of beide.
Dat laatste is uiteraard het belangrijkste, zeker voor christenen. Lichamelijk kun je
aanwezig zijn zonder er met hart en ziel te zijn. Je kunt in gedachten zijn bij iemand als
vriend/vriendin en toch lichamelijk op grote afstand zijn. Echte aanwezigheid is altijd
wederkerig en je dient dit altijd met anderen te delen. Wijzelf mogen dit aanbieden, maar
anderen moeten het wel willen aanvaarden.
U weet van Witte Donderdag dat Jezus toen de Eucharistie instelde en tijdens dit Laatste
Avondmaal zei: “Doe dit tot mijn gedachtenis”. Als wij ter communie gaan delen wij ook in
Christus’ leven, Zijn dood en Verrijzenis. Of denk aan de Joden dolende in de woestijn,
zich voedend met het hemelse manna. Het manna was hun voedsel voor onderweg, zoals
Christus ons voedsel is voor op onze levensweg richting het Beloofde Land.
Christus’ hele leven was een zelfgave; een weggeven van zichzelf in de verkondiging.
Hij gaf zijn leven voor ons mensen op het kruis en zijn lichaam gaf en geeft Hij in de
Eucharistie. Juist daarom is het sacrament van de Eucharistie misschien wel het
belangrijkste van de zeven die we hebben.
Sacramenten zijn zo bijzonder voor ons gelovige mensen, omdat hemel en aarde elkaar
raken op die momenten dat we ze mogen vieren/ontvangen. De genade en liefde van God
komen dan heel bijzonder tot ons. Vandaar ook dat het openen van je hart en ziel zo veel
bepalend kan zijn. Slechts lichamelijk in de Mis aanwezig zijn is dus niet volledig
deelnemen aan het sacrament ontvangen en daardoor jezelf de genade en liefde Gods
ontzeggen.
Dat zou je toch eigenlijk niet willen als christenmens? Laten we ons derhalve altijd openen
voor ons geloof en ons ontvankelijk laten zijn voor het goede.
Amen!
Kapelaan Peter Piets, juni 2020/2022

Lourdesreis
Groep Westfriesland is van 28 april tot en met 3 mei op bedevaart geweest naar Lourdes.
De groep bestond uit 55 personen, waarvan 33 uit een speciaal samengesteld
Lourdeskoor met als dirigente Margreet Drijver. Er gingen 3 personen uit het gemengd
koor mee: Harry Dudink, Jannie IJda Vijn en Ans Heertjes. De groep was onderling heel
hecht, vooral de sfeer en de troost van en voor elkaar was heel bijzonder.
Het was een prachtige, emotionele en onvergetelijke reis met een druk programma en
alleen maar mooie diensten.
Ans Heertjes Ligthart
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Vieringen
Zaterdag
Woco viering m.m.v. Happy Kids
9 juli
Voorganger: diaken Jules Post
19:00 uur
Lector: eigen
Intenties: Jan Olav Hinke, Gerrit Deen, Annie Deen – Bet en overleden familie, ter
nagedachtenis aan onze ouders en grootouders Bertus de Boer en Gerda de BoerHarbrink, Betty Rood-Neuvel.
Zaterdag
Woco viering m.m.v. het Gregoriaans Ensemble
16 juli
Voorganger: diaken Wim Zürlohe
19:00 uur
Lector: Wil Visser
Intenties: Arie Smit en Nel Smit-Groot, Jan Olav Hinke, Johanus
Heijne en dochter Yvonne en overleden ouders de Boer-Reijn en overleden kinderen.
Zaterdag
Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
23 juli
Voorganger: kapelaan Peter Piets
19:00 uur
Lector: Ineke van Staveren
Intenties: Gerard Smit en Corrie Smit, Niek de Wit en Bep de Wit-Redeker, Jan Olav
Hinke, Piet en Gré Broersen – Eg, Catharina Broersen en overleden familie Broersen –
Koopman, Corrie Haas – Kok en overleden familie en ter ere van het Heilig Hart van
Jezus, Betty Rood-Neuvel.
Zaterdag
VOP viering met cd-muziek
30 juli
Voorganger: Groep Grootebroek
19:00 uur
Lector: eigen
Intenties: Jan Olav Hinke, overleden ouders Janssens – van der Poll, Vok Rood en
dochter Linda en familie Rood – Neuvel.
Zondag
7 augustus
10:00 uur

VOP / stilte viering
Voorganger: Groep Enkhuizen
Lector: eigen
Na afloop van de viering staat de koffie klaar!
Intenties: Co de Boer en overleden familie de Boer-Jong, Jan Olav Hinke, Riet Scholten –
Meissen, Paula Muskiet, Piet Jong-Hofland, overleden familie Hofland-Ligthart en
kinderen.
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Maria ten Hemelopneming
Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger: kapelaan Javier Acuña
Lector: Anita van Meersbergen
Na afloop van de viering staat de koffie klaar!
Intenties: Jan Olav Hinke, Gerrit Deen, Annie Deen – Bet en overleden
familie, Catharina Broersen en overleden familie 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, Piet Reijn en zoons Koos
en Peter, Betty Rood-Neuvel.
Zondag
14 augustus
10:00 uur

Zondag
21 augustus
10:00 uur

Eucharistieviering m.m.v. cantor en organist
Voorganger: kapelaan Peter Piets
Lector: Vera Kaagman
Na afloop van de viering staat de koffie klaar!
Intenties: Lou Neuvel en Petra Neuvel – Houtenbos, Jan Olav Hinke, Corrie Haas – Kok
en overleden familie en ter ere van het Heilig Hart van Jezus, Catharina Broersen en
overleden familie Broersen – Koopman, ter nagedachtenis aan onze ouders en
grootouders Bertus de Boer en Gerda de Boer-Harbrink.
Zondag
28 augustus
10:00 uur

Wocoviering m.m.v. Together
Voorganger: diaken Wim Zürlohe
Lector: Ton Deen
Na afloop van de viering staat de koffie klaar!
Intenties: Johannes Groot en Annie Groot-Hauwert, Cor Besseling en Marth BesselingReus, Jo Hof-van der Gulik, Arie Hof en zoon Pierre, Jan Olav Hinke, Betty Rood-Neuvel.

Gedoopt
In de afgelopen periode zijn Matthijs Josef Nicolaas Reus en
Ferre Pieter Jacobus Groot 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.

In de periode van 18 juli tot 28 augustus
is het parochiesecretariaat
alléén geopend op de woensdagochtend
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Al leken de dingen die zij deden vaak zo klein,
de indruk die zij daarmee achterlaten is groot!
Op 17 mei jl. is Betty Rood-Neuvel op 71 jarige leeftijd overleden. Zij was de echtgenote
van Gerrit Rood. Verdrietig nemen haar man, kinderen en kleinkinderen afscheid, ze zijn
trots op haar hoe zij deze strijd met telkens nieuwe moed streed. Wij condoleren hen allen
met dit verlies en vertrouwen erop dat zij elkaar kunnen steunen om dit te verwerken.
Op 87 jarige leeftijd is Gea Schooneman-van Rensch op 8 juni jl. heengegaan. Zij was de
echtgenote van Kees Schooneman. Zij had altijd een blijmoedige uitstraling voor de
mensen om haar heen en een bemoediging voor wie haar ontmoette. Wij condoleren haar
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen met deze lege plek in hun familie en
vertrouwen erop dat zij blijft voortleven in hun verhalen. Zij is op ons kerkhof bij hun vader
en opa begraven.

Vieringen Rigtershof op de woensdagen 10:00 uur:
Plaats: het Praathuis op de 2de verdieping
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
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13 juli
20 juli
27 juli
03 augustus
10 augustus
17 augustus
24 augustus
31 augustus

Ria Botman
Ria Botman
Ria Botman
Ria Botman
Ria Botman
Ria Botman
Ria Botman
Ria Botman

De begraafplaats
Zoals u mogelijk heeft gelezen is de opbrengst van de huidige Parochieveiling bestemd
voor de begraafplaats achter onze monumentale kerk.
Tot 1858 werden de overledenen ter aarde besteld bij de algemene begraafplaats achter
de Hervormde kerk. Gescheiden door een schelpenpad lagen daar enkele protestanten en
vele katholieke overledenen.
In 1858 / 1859 werd, na een schenking van grond door een van de kerkmeesters, door
veel vrijwilligerswerk een mooie begraafplaats aangelegd. Het is dus bijna 175 jaar dat
onze overledenen op deze plaats worden begraven en herdacht. Als je op Google maps
kijkt naar Grootebroek zie je een groene oase in de stedelijke bebouwing. Ruim is de
opzet, een schattig Maria kapelletje (verplaatst vanaf de Raadhuislaan in 1998) en een
parkachtig geheel, in gewijde stilte.
De parochieraad heeft gevraagd te brainstormen over de verdere toekomstplannen voor
de begraafplaats... De begraafplaats word nog steeds perfect onderhouden door een stel
actieve vrijwilligers. Voor dit onderhoud en om het werk van de vrijwilligers makkelijker te
maken zijn nieuwe gereedschappen en machines nodig, welke hopelijk vanuit de
opbrengst van de Parochieveiling gefinancierd kunnen worden.
Hoe het toekomstig gebruik van het Kerkgebouw er ook uit zal zien, de begraafplaats als
lokale herdenkingsplek door de eeuwen heen zal in ieder geval nog decennia intact
gelaten (moeten) worden. Deze verplichting geeft ook een kans! We willen daarom onder
de aandacht brengen dat er mogelijkheden zijn om deze mooie herinneringsplek nog
verder in gebruik te intensiveren. Bijvoorbeeld: plaats van stilte, gebed, meditatie,
openstellen voor een (herdenkings) concert, kunstwerk of beeldententoonstelling.
Het blijft voorlopig een mooie en aparte plaats in Grootebroek waar nu al meer mensen
komen dan je zult vermoeden en we kunnen dat uitbreiden door aan te geven dat er meer
mogelijkheden zijn om te begraven en om te herdenken. Bijvoorbeeld het kerkhof ook
open te stellen voor andere Stedebroecers die verbondenheid aan deze plaats voelen; hun
urnen plaatsen of begraven naast een bestaand graf of met een grafmonument of een
grafkelder of zelfs een mooi ledikantgraf.
We zijn van plan om de herdenkingstuin nog speelser en mooier te maken dan deze reeds
is. Eventueel door deze met kunstwerken te verfraaien en de inrichting opener en
bloemrijker te maken, toegankelijk voor eenieder.
Mogelijk kunnen we zelfs een monumentale status aanvragen.
Uw reacties zijn welkom bij het secretariaat
ter attentie van Gerard Broersen en Piet Reus, leden van de parochieraad.
Mede namens Jan Broersen en Nico Nieuwendijk (dank voor de prachtige foto).
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De catalogusveiling 2022 even in het kort
1. Landschappelijke fietstocht zaterdag 30 juli

€ 50,=

2. Excursie Waterlooplein en omgeving zaterdag 20 augustus

€ 65,=

3. Een bezoek met herinneringen aan Enra zaterdag 5 november

€ 40,=

4. Bedrijvenbezoek zaterdag 1 oktober

€ 75,=

5. Koffie met appeltaart bij het Keetje

€ 10,=

6. Biljarten in de Stek met Sjaak Koster

€ 65,=

7. Architectuur en symboliek in onze kerk met Nico Nieuwendijk

€ 25,=

8. Pelgrimstocht op zaterdag 3 september met families Sijm en Slagter

€ 55,=

9. Lekker dineren in het Martinuscollege

€ 27,50

10. Dineren bij restaurant Rondom Vol (praktijkschool)

€ 27,50

Ben je vergeten in te schrijven voor een van de activiteiten?
Stuur een mail uiterlijk 15 juli 2022 naar kl.slagter@quicknet.nl.
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Westfriese Lourdes Vliegreis 2022
“Een vakantie voor de ziel?” (Deelnemer Westfriese Lourdes
Vliegreis 2022, 28-apr t/m 3-mei).
Het wonder van Lourdes?
Wat is het toch, dat wonder van Lourdes, de verschijning van Maria aan Bernadette?
Wat verwacht je er te vinden vragen mensen me vooraf. Ik ga er blanco in en ik zie het
wel, ik ben vooral benieuwd. Het programma is vol, maar is te doen.
Ze zeggen dat in Lourdes de hemel de aarde raakt en dat wil ik natuurlijk zelf ervaren.
Het commerciële, die winkeltjes waar je van alles kunt kopen, ach, daar prik ik wel
doorheen. Ik kan het de ondernemers niet kwalijk nemen dat ze een graantje willen
meepikken.
Op het Heiligdom zelf is geen enkele commerciële uiting en dat is fijn. Alleen de vele
pelgrims zijn er, in stilte bij de grot, of op weg naar een van de vele kerken om een viering
bij te wonen. De Lichtprocessie brengt iedere avond duizenden mensen zingend en
biddend op de been, hun kaars brandend als een ode aan Maria. En natuurlijk blijft het
voor ons niet bij één avond, deze ontroering vraagt om meer.
Ontroering is er sowieso volop, tijdens de kruisweg of de vieringen, stille tranen om
onverwerkt verdriet, om de zwaarte van het verdriet en van de last met elkaar te kunnen
delen of neer te leggen bij Maria. Maar ook tranen van vreugde en dankbaarheid om
teruggevonden geluk. Ik zie talloze armen om schouders, zomaar bij mensen die elkaar
soms nog maar nauwelijks kennen. Heel veel jonge en niet meer zó jonge mensen geven
hun armen, hun handen en voeten om de zieken en gehandicapten te helpen en te
ondersteunen waar ze maar kunnen. Ik denk aan Jezus’ woorden: “Jullie zijn mijn handen,
Ik kan het niet alleen”. Het zijn wat mij betreft allemaal kleine en grotere wondertjes die je
voelt en ziet gebeuren als je je hart ervoor opent. En het zijn er zoveel…
Tijdens de handoplegging voelde ik heel intens dat ik als mens mag zijn zoals ik ben. Ik
zag Mariet groeien in haar rol als onze vrouwelijke pastoraal begeleider en wat was het fijn
dat zij en Cor na de handoplegging letterlijk om ons heen stonden, niet boven ons of voor
ons, maar tussen ons in, evenals Margreet, de dirigente van het Lourdeskoor. Die met
haar devotie en ongelooflijke enthousiasme de pelgrims als een engel in vervoering wist te
brengen. De hemel raakte de aarde…
In Lourdes wordt niemand vergeten, wordt niemand aan zijn of haar lot overgelaten, er is
hulp, er is een luisterend oor voor ieder die dat nodig heeft, maar er mag ook stilte en
ruimte zijn voor meditatie of gebed. Alles wat het leven de moeite waard maakt mag je in
Lourdes met handenvol ontvangen.
Mag ik het wonder van Lourdes omschrijven als: Een vakantie voor de ziel?
Gré Gobes-Dekker
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Mutatieformulier
Verhuizen?
Familienamen M en/of V: ..……………………………………………………….
Huidige adres:

……………………………………………………………………

Postcode / plaats:

……………………………………………………………………

Verhuisdatum:

……………………………………………

Nieuw adres:

……………………………………………………………………

Postcode / plaats:

……………………………………………………………………

Telefoonnummer:

……………………………………………………

Voornamen voluit
+ evt. afwijkende achternaam:

geboortedatum:

doopdatum: M/V:

………………………………………………….

…………………

……………. ……

………………………………………………….

…………………

……………. ……

………………………………………………….

…………………

……………. ……

………………………………………………….

…………………

……………. ……

………………………………………………….

…………………

……………. ……





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:
Dhr Ton Deen
Mw Ineke van Mulukom
Dhr Gerard Broersen
Dhr Peter van Staveren
Dhr Piet Reus

email: parochieraad@hotmail.com
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coördinator werkgr.
Coördinator werkgr.

06 19005465
511309
06 51835615
06 53503593
513293

Adviescommissie leden:
Mw Sylvia Groot
Mw / dhr
vacant

724086

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, Doopsel, 1ste Communie en Vormsel:
Kapelaan Peter Piets
06 57918746
Graag een geboortekaartje naar het parochiecentrum sturen.
Het dopen gebeurt in de winterperiode in het parochiecentrum.
Aanspreekpunt 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
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