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Omzien naar elkaar 
Door Maja Kramer 
 
Het idee is om parochianen te bezoeken 
die te maken hebben met langdurige 
ziekte, eenzaamheid of rouw, maar ook 
geboorte en nieuwkomers verwelkomen.  
  
Wij zijn ook op zoek naar parochianen, die 
in aanmerking komen voor een bezoekje. 
Kent u iemand of wilt u zelf bezocht 
worden?  
 
Laat het dan even weten.  
  
Ik hoor graag van u.  Maja Kramer  
  
Tel. 06-55711336 of 023-5387660  
of via het secretariaat 023-5321112 of 
secretariaat@josephkerk-haarlem.nl 

Wat kunt u doen? 
  
Beste Parochianen, 
We worden een kleinere geloofsgemeenschap en we 
hebben elkaar nodig! Nu meer dan ooit. 
 
In het boek  “Als God renoveert” van Fr. James Mallon 
spreekt hij over Dienen. Citaat “Jezus zei: Want ook de 
Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, 
maar om te dienen… (Marcus 10:45). De essentie van 
het christelijk leven is God en elkaar te dienen. De Kerk 
is niet gezond als zij deze waarheid uit het oog verliest. 
We zijn niet slechts geroepen om als individu 
dienstbaar te zijn, maar om dat gezamenlijk als Kerk te 
doen. Op deze manier getuigen we dat de Kerk de 
handen en voeten van Jezus in de wereld is. Wij 
geloven ook dat elke parochiaan, niemand 
uitgezonderd, iets te bieden heeft, iets wat hij of zij 
goed kan en kan doen voor het Koninkrijk Gods.  
 
Wij verwachten van elke parochiaan dat hij of zij 
minstens één keer per jaar actief meewerkt aan een 
vorm van dienstwerk.” 
 
In de Josephkerk hebben we die arbeiders nodig in de 
wijngaard: 
• We zoeken mensen die mee kunnen helpen om de 

crèche draaiende te houden. We hebben nu te 
weinig mensen om elke week voor continuïteit te 
zorgen.  

• Voor de familiezondag hebben we iemand of 
meerdere mensen nodig die mee helpen met het 
programma voor de jongste groep.  

• Voor schoonmaak in het Josephhuis (vooral keuken 
en hal) en de kerk hebben we ook mensen nodig. 

 
We zijn in een tijd aangekomen dat we niet meer als 
gelovigen achterover kunnen leunen, we moeten 
aan de slag. God vraagt iets van ons en wij mogen in 
Zijn wijngaard werken! 
 
Wat doet u?  
Bid mee voor arbeiders in Zijn wijngaard of geef u op 
als vrijwilliger of vraag meer informatie via 
secretariaat@josephkerk-haarlem.nl  
t.a.v. Mevrouw Corine van der Grinten-van der Vlugt 

Tips voor het Corona-tijdperk 
 
 
 
Kijk op de website en luister naar de 
podcast met preken van kapelaan 
Johannes. Volg ook het actuele nieuws 
over onze parochies op: 

https://rkhaarlem.nl/ 
 

 
Op doordeweekse dagen is de 
eucharistie te beluisteren en mee te 
vieren in de ochtend om 09:00 uur en ’s 
avonds om 19:00 uur. In het weekend op 
zaterdag om 09:30 uur en zondag om 
10:00 uur. Zolang het coronavirus heerst is 
er op dinsdagochtend van 11.00 tot 12.00 
een speciaal gebedsuur.   
 
Dagelijks worden de getijdengebeden 
uitgezonden en wordt een paar keer per 
dag het rozenkransgebed gebeden, 
onder andere om 08:30 uur voorafgaand 
aan de ochtendmis van 09:00 uur. 
Luisteraars kunnen telefonisch en via e-
mail intenties doorgeven waarvoor dan 
tijdens de gebedsmomenten gebeden 
wordt. Bij de middagrozenkrans om 12:15 
uur is het mogelijk om via de telefoon een 
tientje mee te bidden.  
https://www.radiomaria.nl/ 
 

Kerk Open 
De laatste jaren was de Josephkerk op een aantal 
zaterdagen in de middag geopend.  
Voor bezichtiging of gebed.  
Door een tekort aan kerkwachten is het onzeker of we 
openstelling kunnen handhaven, laat staan 
uitbreiden. Op de eerste ZONDAG van mei zijn we in 
ieder geval WEL open. U kunt dan – als het Coronavirus 
het toelaat - van 13.00 tot 15.00 uur terecht. 



 

 

Pastoraal team 
Pastoor B.J. Putter    bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl 
Kapelaan J.F.E.M. van Voorst tot Voorst  kapelaanjohannes@gmail.com 
Kanunnik A.J.M. Hendriks  06 22962379 of 023 7852358 

Collecteopbrengsten week 4 t/m 8 2020 
Week 4    Euro    612,70 
Week 5    Euro    641,55 
Week 6    Euro    556,55 
Week 7    Euro    488,15 
Week 8    Euro    808,55 
 

Inter Parochiële Caritas Instelling Haarlem Stad 
Contactpersoon : Marcel van der Togt  06 13590512 
IBAN        : NL07RABO0127458026 (Caritas Haarlem Stad) 

RK Parochie St. Joseph 
Secretariaat : Jansstraat 41  2011 RT Haarlem, tel. 023 5321112 
E-mail  : secretariaat@josephkerk-haarlem.nl (ook voor opgave misintenties) 
Kosters : J. Hoogeland  023 5363719 / 06 22693062 e/o E. Jonkhout 06 46556444 
IBAN : NL15INGB0000114501 of NL80ABNA0560068778 
   (RK kerkbestuur parochie St Joseph) 

Mistijden – Volg rkhaarlem.nl voor actualiteit 
Zondag 9.30 uur: H. Mis met kindercrèche en kinderwoorddienst. 
(2e en 4e zondag m.m.v. het gezinskoor, eerste zondag m.m.v. de 
Charismatische gebedsgroep, 4e zondag tevens Familiezondag) 
Zondag 11.00 uur:  
Plechtige Latijnse Hoogmis. (m.m.v. de Schola cantorum) 

Kopij 
Kopij voor de volgende editie van De Wijzer graag uiterlijk 12 april 2020 sturen naar bulletin@josephkerk-haarlem.nl  
of deponeren in de brievenbus van Het Josephhuis, Jansstraat 41 te Haarlem 

Maandbulletin van de Sint Josephparochie 

 
 

Uit het parochieregister 
Johanna Helena Steman 
geboren op 30 oktober 1925 overleden op 8 februari 2020 
uitvaart op 13 februari 2020, waarna begrafenis op Sint Jozef 
 
Tijdens de uitvaartmis werd in een gedachteniswoord namens de familie opgemerkt dat het 
werkwoord ‘doorzetten’ wel door haar uitgevonden had kunnen zijn. Tot op hoge leeftijd zorgde zij 
grotendeels voor zichzelf. Een drievoudige breuk van haar heup maakte haar meer afhankelijk. Zij 
mocht gelukkig voldoende hulp ondervinden om in haar vertrouwde huis te kunnen blijven. Attent 
bleef ze verbonden met de bezigheden van haar dierbaren. In geloof werd ze gesterkt door de 
heilige Ziekenzalving, toen ze aanvoelde dat haar levenseinde naderde. Tegelijkertijd bleef ze zeer 
aan het leven gehecht. Ze was volop parochiane van de Sint Jan de Doper. De sluiting van deze 
parochiekerk ging haar dan ook aan het hart. Niettemin was het voor haar vanzelfsprekend dat de 
uitvaart nu vanuit de Sint Joseph zou plaatshebben. En zo is het dan ook gebeurd. We bidden dat zij 
nu voor eeuwig thuis mag zijn in het hemelse Jeruzalem, in het Vaderhuis van God. 

Hendrika ter Voort- De Klerk  
geboren op 15 maart 1927  overleden op 11 maart 2020 
uitvaart op 17 maart in de Moeder van de Verlosserkerk, waarna begrafenis op 
Sint Jozef  
 
Henny ter Voort is net geen 93 jaar geworden. Toen hij 58 jaar was, overleed 
haar man Ton. Hun  huwelijk was kinderloos gebleven. Henny woonde daarna 
op Amsterdamstraat 55, naast de kerktoren, en in de seniorenflat op het 
Teylerplein. Ze was een devoot praktiserende Rooms Katholieke vrouw en lid van 
de charismatische gebedsgroep. In de Sint Jan de Doperparochie was ze actief 
als lectrice, als collectant en als lid van de parochievergadering.  
 

Onze kerk in 3d-animatie  
Als u via Youtube kijkt op https://www.youtube.com/watch?v=M7tYttpfek4 krijgt u een knap 
vervaardigd filmpje te zien over ons kerkgebouw. Het is gemaakt door Walter Kok, een van de 
bewoners uit de naaste omgeving. Aldaar vindt u ook soortgelijke opnames van de Kathedraal, van 
de Groenmarktkerk en zelfs van de voormalige Spaarnekerk met de oude Langebrug. Binnenkort 
komen ze ook op onze website rkhaarlem.nl  Kortom: een aan te bevelen serie! 

Parochianen volgden bij haar een cursus in beeldhouwen in speksteen of gips. Zelf herstelde ze met 
veel geduld de beelden van de kerststal.   
Henny was een kleine pittige tante. Je moest haar niet in de maling nemen of je werd door haar in 
de dubbele Nelson of in de houtgreep genomen. Dat heeft zelfs de TV gehaald bij "Man bijt Hond". 
Henny liet daarin zien wat ze had geleerd op een zelfverdedigingscursus voor vrouwen. De beelden 
zijn door diverse omroepen herhaald, onder andere bij De Wereld draait door.   
De laatste fase van haar leven woonde Henny in Zorgcentrum Schalkweide. Dank en waardering 
gaan uit naar Fré en Ineke Houtman van de gebedsgroep die haar jarenlang hebben nagelopen 
met bezoekjes. God hebbe haar ziel. Moge zij rusten in vrede en opgehaald worden door Gods 
engelen. 
 


