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Omzien naar elkaar 
 
Zeker in deze tijd is aandacht voor 
elkaar belangrijk.  
 
Het idee is om parochianen te 
bezoeken die te maken hebben 
met langdurige ziekte, eenzaam- 
heid 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 

Roepingenzondag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Op 3 mei vierden we Roepingenzondag: de jaarlijkse 
gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het 
permanent diaconaat en het religieuze leven. In 
voorgaande jaren bezochten seminaristen, diaken-
studenten en jonge religieuzen onze parochie om te 
getuigen over hun roeping. Dit jaar was dat alleen mogelijk 
in een onlineviering vanuit de Sint Bavo. De deurcollecte kon 
niet doorgaan. Werving en opleiding van nieuwe priesters en 
diakens kosten veel geld. Daarom vraagt het seminarie ons 
om financiële steun.  
U kunt meer informatie vinden op de website 
www.willibrordseminarie.nl.  
Ook  vindt u daar hoe u via Ideal een gift kunt doen. 
 

Week Nederlandse Missionaris 
 
De Week Nederlandse Missionaris steunt missionarissen en missiewerker financieel in hun persoonlijk 
welzijn. Zo betaalt de WNM de ziektekostenverzekering of vult de AOW-premie en draagt bij aan een 
welverdiend verlof in Nederland. Daarnaast maakte de WNM de uitzending van de missiewerkers. 
Bevlogen mensen die in de voetsporen treden van paters, broeders, fraters en zusters.  

Zo zorgt hij erover dat de kinderen naar school kinnen.  
Colinda steunt moeders met jonge kinderen, die vaak ondervoed zijn of andere gezondheids-  
problemen.  
 
Op de website kunt u meer lezen en hun werk steunen: www.weeknederlandsemissionaris.nl/ . 
 

Dit jaar zijn broeder Jan Heuft, missionaris in Algerije, 
en Colinda Janssen, missionair werker in Liberia 
centraal. Broeder    Jan zet zich in 
voor vluchtelingen    die in Algerije zijn 
gestrand.   



 

 

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 27 mei 2019 – 30 jun 2019 
Week 14     30 mrt   -  05 apr      € 428,00 
Week 15       6  apr   -  12 apr      € 489,80 
Week 16      13 apr   -  19 apr      € 291,50  
 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 14 juni 2020 sturen naar bulletin@josephkerk-haarlem.nl  
of deponeren in de brievenbus van Het Josephhuis, Jansstraat 41 te Haarlem 

Maandbulletin van de Sint Josephparochie 

 

Wat gebleven is 
 
Veel dingen zijn bijna geheel tot stilstand gekomen, maar aandacht, gesprekken, liefde, vreugde, 
solidariteit, dankbaarheid, concentratie, zorgzaamheid, naastenliefde, gebed, leven, hoop, 
verantwoordelijkheid, verbondenheid, sympathie, trouw, en waarschijnlijk nog veel meer van zulke 
waarden zijn onverminderd gebleven. Ze zijn niet in lockdown gegaan en mogelijk zelfs belangrijker 
geworden. 
 
Wat wel kan: kerk open op zondagmorgen 
Elke zondag is onze kerk open voor persoonlijk gebed van 9 tot 11:30 uur. Tot nu toe maken 
parochianen gebruik van die mogelijkheid.  
 
Wat wel kan: aanbidding Allerheiligst Sacrament  
Door de verplichte sluiting van onze kerk is het niet mogelijk om de XLT’s van april, mei en juni door 
te laten gaan. Wij vinden dit natuurlijk erg jammer en kunnen ons voorstellen dat u behoefte heeft 
aan eucharistische aanbidding. Deze is er. U kunt de uitstelling van het allerheiligste live volgen via 
het Youtube-kanaal van de Bavo kathedraal. Voor een overzicht van de dagen en tijden waarop 
deze mogelijkheid er is kunt u op de volgende link klikken:  
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4093&t=Live+vanuit+de+kathedraal  
 
We wensen u veel gezondheid, sterkte en geduld toe in deze ongewone maanden. 
Aukje Jonkhout en Ineke Koersvelt 
 
Wat nodig is: steun voor uw parochie  
Door de langdurige sluiting van de kerk vallen de inkomsten uit de collectes, stipendia en 
kaarsengeld weg. De kosten lopen echter door. Wij vragen u daarom om onze parochie te steunen 
met een bijdrage op rekeningnummer NL15 INGB 0000114501 ten name van RK Kerkbestuur 
parochie St. Joseph. 

 “Zing je graag, zing dan mee!”  
Voor als we straks weer mogen zingen………. dan kan het gezinskoor meer stemmen gebruiken. 
We zingen graag voor Ons Lieve Heer. Op ons repertoire staan liederen van Taizé, Iona, Bernadette 
Farrell maar ook liederen van de Emmanuel gemeenschap.    
 
Zingen is twee keer bidden wordt er weleens gezegd.    
Zo voelt het gezinskoor dat ook. Kun je zingen, zing je graag, zing dan mee! We repeteren 2x in de 
maand op vrijdagavond en zingen ook 2x per maand in een viering. Altijd de tweede en vierde 
zondag van de maand.    
De vrijdag ervoor repeteren we van 20.00 uur tot 22.00 uur in het kerkzaaltje.    
Kom eens langs bij een repetitie en ervaar dat zingen geweldig fijn is!   
 
Meer info bij Corine van der Grinten,  Tel: 023-5343773  
of stuur een mail naar secretariaat@josephkerk-haarlem.nl 
 


