
 
 
 
 
 
 
 
  

Nummer 442, 3-03 – 31/03/2023 

Voorloper 
Parochiecentrum 
Secretariaat + opgave 
intenties: 
Woensdag en donderdag 
09:30 – 11:30uur 

Vieringen 
Zondag 12 maart 10:00 uur 
Eucharistieviering  
Voorganger: pastoor Geria 
Koor: Together 
Lector: Ton Deen  
 
Zondag 26 maart 10.00 uur 
Woco viering 
Voorganger: Diaken Zürlohe 
Koor: Gemengd Koor 
Lector: Wil Visser 
 
Voor de overige zondagen zie 
de website onder vieringen. 

Nieuws van de parochieraad 
 Beste parochianen,  
Alweer een nieuwe nieuwsbrief waarin 
wij u van de belangrijkste zaken op de 
hoogte brengen. Deze keer wil ik 
aandacht geven aan het nieuw 
verschenen rooster voor het komende 
halfjaar.  
Zoals u in de nieuwsbrief van de regio 
hebt kunnen lezen is er niet elke week 
een viering in uw “eigen” kerk en dient u 
in de week dat er bij ons geen viering is 
naar een buurtparochie uit te wijken. 
Dat zal even wennen zijn, maar we 
weten allemaal dat het in de toekomst 
onmogelijk is alle kerken open te 
houden. 
 

Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 
1ste Paasdag zijn er wel vieringen in uw 
eigen parochie. Zo ook met Hemelvaart 
en Pinksteren.  
 
Op zaterdag 15 april zal er een 
vrijwilligersavond in de Stek worden 
georganiseerd. We hebben een leuk 
programma, dus raden wij u aan om te 
komen. Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd!!! 
 
Gelieve aan te melden via het strookje 
van de uitnodiging, of per e-mail aan : 
pvanstaveren@gmail.com 
 
Namens de Parochieraad.  
Ineke van Mulukom.  
 

Mededeling over misintenties 
 
 
Met ingang van 1 maart a.s. zal het vieringenrooster voor onze parochie, en ook voor de 
andere vijf parochies in onze regio er anders uit gaan zien. Per weekend zal er voortaan 
niet in alle zes maar in slechts drie parochies (kerken) een viering zijn. Hiervoor is een 
regionaal vieringenrooster gemaakt waarin de vieringen zoveel mogelijk evenredig over 
de parochies zijn verdeeld. Dit betekent voor onze parochie tevens dat de 
zaterdagmaand/zondagmaand omgewisseld gaan worden. Voor de reeds 
aangevraagde intenties gaat het volgende gelden: de intenties die in een weekend van 
“geen viering” vallen, zullen worden verplaatst naar de eerstvolgende viering in onze 
eigen kerk. Op onze parochiewebsite www.johannesdedopergrootebroek.nl is te lezen 
wanneer er in onze kerk een viering is en welke intenties dan zullen worden afgelezen. 
 
Wie aan reeds aangevraagde intenties een andere invulling wil geven kan dit aangeven 
via het parochiesecretariaat, gevestigd in de pastorie aan de Zesstedenweg 158, 
tel 0228-515126, e-mail: secretariaat@johannesdedoper.info. 
Geopend  op woensdag- en donderdagochtend van 9.30-11.30 uur.  
 
 
 
 
 

Parochie agenda 
1 maart, 09:00 uur 
 Kerkschoonmaak Gr. 2 
2 maart, 13:00 
 Voorloper vouwen Gr. 1 
7 maart 13.30 
 Bijeenkomst gastvrouwen 
 
 
 

Rooms Katholieke Kerk St. Johannes de Doper, Zesstedenweg 158 - 1613 KD , Grootebroek 
0228 – 515 126 

secretariaat@johannesdedoper.info 
Kijk voor meer informatie over de parochie en de uitgebreidere Voorloper op: www.johannesdedopergrootebroek.nl 

Woensdag 22 februari zijn onze 
parochianen, Piet en Afie Deen 
overleden. 

En verder op de website 
 
 
Op onze website (onder het kopje Actueel / Activiteiten) vind u meer informatie over 
bijvoorbeeld: 
 

• Taizé-viering in protestante kerk Westwoud op zondagavond 12/3 
• Wereldjongerendagen Lissabon 
• Westfriese Lourdes Vliegreis 2023 

 

https://johannesdedopergrootebroek.nl/
mailto:pvanstaveren@gmail.com
http://www.johannesdedopergrootebroek.nl/
mailto:secretariaat@johannesdedoper.info
mailto:secretariaat@johannesdedoper.info
https://johannesdedopergrootebroek.nl/activiteiten-inschrijvingen/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met Aswoensdag beginnen wij de 
vastentijd, de traditionele tijd van 40 dagen 
ter voorbereiding op de Goede Week en 
Pasen. Het getal 40 doet ons denken aan 
de 40 dagen van bekoring en strijd van de 
Heer Jezus in de woestijn, maar ook aan 
de 40 jaar van het volk van God in de 
woestijn, op weg naar het beloofde land. 
Vrij vroeg in de geschiedenis van het 
christendom hebben de gelovigen de 
noodzaak gevoeld van een tijd van 
bekering en terugkeer naar de Heer 
voordat men Pasen zou vieren, het 
belangrijkste feest van ons geloof.  
Het besef van eigen zwakheid, 
tekortschieten, zelfs zondigheid, tegenover 
de anderen en uiteindelijk tegenover God, 
is geen overdreven houding van mensen 
uit een ver verleden. Als wij eerlijk durven 
te zijn, dan herkennen wij dat alles ook in 
onszelf. De vastentijd is dus ook vandaag 
een gunstige tijd, een kans om tot 
verdieping te komen, om to the point te 
komen, namelijk het hart. Jezus zelf zegt 
het ons: “uit het hart van de mensen 
komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, 
moord, overspel, hebzucht, 
kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, 
afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid” 
(Marcus 7,21-23). Dat is het probleem van 
de mens, van alle mensen op aarde. Dat is 

Vastentijd 2023 
wat ongelukkig maakt, wat de wereld in 
duisternis brengt. 
De vastentijd is dus de uitgelezen tijd om 
tegen dit soort gif te strijden. Want geloven is 
ook een strijd en strijden doe je met wapens, 
niet alleen met voornemens… Gebed, vasten 
en aalmoezen. Dit zijn de traditionele wapens 
van een christen. Vertaald naar onze tijd kan 
dat op talloze manieren. Bijvoorbeeld: wat 
meer tijd voor het persoonlijk gebed, even de 
bijbel pakken en daarin lezen in plaats van 
onze ‘kostbare tijd’ op de social media. Of 
jezelf iets ontzeggen om het aan de armen te 
geven, je geld, maar ook je tijd, je luisterend 
oor. Op je tong bijten in plaats van roddelen 
en kwaadspreken. Even stoppen en tot drie 
tellen voordat je boos wordt op iemand, want 
je maakt zelf ook (dezelfde) fouten, toch? 
Iedereen kan er werk van maken op zijn 
eigen manier. Uiteraard niet om op te vallen, 
maar om terug te gaan naar God, om de 
naaste weer als broeder of zuster te zien. 
En ja, het belangrijkste is ons hart naar 
Pasen te richten, naar de Heer Jezus, 
overwinnaar van de duisternis, de dood. Hij 
heeft in feite de strijd al gewonnen, ónze strijd 
gewonnen! En Hij laat ons nooit in de steek! 
 
Ik wens u allen een mooie en vruchtbare 
voorbereiding op weg naar Pasen! 
 
 
 

  

Contacten 
Parochieraad: 
parochieraad@hotmail.com 
 
Kapelaan Peter Piets: 
Lambertusz95@gmail.com 
06-57918746 
 
Diaken Jules Post: 
Jjm.post@hotmail.com 
06-37406247 
 
Pastoor Andrea Geria: 
Geriaandrea85@gmail.com 
06-26788605 
 
Diaken Wim Zürlohe 
zurlohewim@gmail.com 
0228-543287 
 
Kerktelefoon bij overlijden: 
Riet Broersen 
06-28983400 
 

Melding van de 
voedselbank 
 
 

 
     

   
     

     
   

   
     
   

     
    

    
     

     
    

  
   

     
     

     
   

    
  

    
    

   
     

    
    

   
   

    
   

Het product voor de maand maart is deze 
keer een beetje Indisch gericht. 
Er is veel rijst en nasi in voorraad maar 
geen toevoegingen, de vraag is dan ook 
o.a.: 
Conimex Ketjap 
Knorr Nasi maaltijd mix 
Unox gehaktballetjes in sate saus 
Chicken Tonight. 
 
Voor de ochtendmaaltijden is gekozen 
voor boterham beleg zoals o.a.: 
Hagelslag 
Pindakaas  
Stroop 
Jam 
 
Vriendelijk dank voor jullie inzet bij de 
inzamelingen in de maand maart. 
Peter van Staveren 

Bankgegevens 
Parochie St. Johannes de 
Doper, Grootebroek 
NL95RABO0117600369 
 
De Parochieveiling: 
NL37RABO0117682020 
(vermeld notanummer) 
 
Aktie Kerkbalans: 
NL45RABO0117606022 

Ziekentriduüm, 
St. Martinuskerk 
 Op 9-10-11 mei wordt er weer een 
Ziekentriduüm in de St.Martinuskerk te 
Zwaag georganiseerd.Drie dagen waarop 
de gasten door vieringen en ontspanning 
worden gesterkt. Iedereen die er behoefte 
aan heeft is van harte welkom, maar u 
dient zich dan wel voor 18 maart op te 
geven. 
 
Op het secretariaat  (geopend op 
woensdag en donderdag van 9.30 tot 
11.30 uur) kunt u zich opgeven. 
 
Er wordt dan samen met u een formulier 
ingevuld, waarin u ook uw medische 
gegevens door moet geven. 
 
Neemt u deze gegevens dan ook mee, 
zodat alles in een keer geregeld is. 

De Stille Omgang vindt dit 
jaar plaats in de nacht van 
zaterdag 18 en zondag 19 
maart. We vertrekken per bus 
naar Amsterdam. Daar 
nemen we deel aan de 
Eucharistieviering 
in de St. Nicolaaskerk t.o. het 
centraal station. Vervolgens  
lopen we de Stille Omgang. 
Na afloop zijn er broodjes en  
koffie of thee. Meer informatie 
over de geschiedenis van de  
Stille Omgang vindt u op 
www.stille-omgang.nl 
De bus vertrekt rond 18.45uur 
bij de kerk. 
  
Kosten: € 18,-- /pp 
Voor informatie en opgave: 
Gerard Broersen 
gmj.broersen@quicknet.nl 
tel. 0651 835615   
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