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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 

Nieuws over hervatting vieringen? 
  
Vanaf zondag 5 juli zal de Sint Josephkerk weer open 
zijn voor de vieringen op zondag en op weekdagen. 
Dan zijn samenkomsten tot 100 personen weer 
toegestaan en zal het niet meer nodig zijn om tevoren 
te reserveren. Wel zal, hopelijk voor korte duur, 
registratie van de aanwezige kerkgangers nog wel 
noodzakelijk zijn; dit o.a. wegens eventueel nodig 
‘contactonderzoek’. Een vrijwilliger zal bij uw 
binnenkomst in de kerk uw gegevens noteren. Komt u 
daarom ruimschoots op tijd: anders moet deze 
registratie nog tijdens de H. Mis plaatsvinden en dat is 
storend. 
Omdat er geen twee vieringen achtereenvolgens in 
hetzelfde dagdeel mogen plaatsvinden (dit wegens 
de tussentijdse ventilatie en ontsmetting) is het rooster 
op zondagmorgen noodzakelijkerwijs aangepast. De 
tijden zijn tot nader order:  
9.30 uur (H. Mis) en 12.00 uur (! Hoogmis).  
Er gelden beperkingen voor koorzang en samenzang.  
Daarom kunnen het gezinskoor en de schola cantorum nog niet zingen; evenmin kan er een viering 
met charismatische liederen zijn. Tijdens beide H.H. Missen op zondag zal er daarom begeleiding 
zijn van een cantor en orgel, zonder gemeenschappelijke zang. 
 
Komt u met de auto op zondag naar de mis van 12:00 uur? Houdt u er rekening mee dat vanaf 
13.00 uur parkeergeld betaald moet worden. Nu de tijd van de Hoogmis gewijzigd is, is dit goed om 
te weten 
 
Wegens de 1,5 m afstand kan de Mariakapel niet gebruikt worden: alle vieringen zijn in het 
kerkgebouw. Daar zijn ook looproutes met pijlen aangegeven; een groot aantal banken is afgezet: 
alleen op de aangegeven plaatsen kan iemand gaan zitten. Per bank niet meer dan 3 personen, 
dan wel 2 koppels of 1 gezin. U vindt de aanwijzingen bij binnenkomst van de kerk op speciale 
posters aangegeven. 
Er mag niet op de gebruikelijke wijze worden gecollecteerd of kaarsengeld worden opgehaald. Bij 
de uitgang van de kerk staan schalen gereed waarin u uw bijdrage kunt deponeren, al dan niet 
digitaal. Daarna halen de collectanten deze schalen op. Aan u wordt verzocht om zowel bij 
binnenkomst in de kerk als vlak vóór het communiceren, of bij kaarsen opsteken, uw handen met 
desinfectans te reinigen: daarvoor staan speciale sets gereed. Voor het eigenlijke communiceren 
gelden speciale regels die tijdens de H. Mis zullen worden aangegeven en toegelicht.  
Verzoeke bovendien bij het kruisteken uzelf niet aan te raken. 
Gezamenlijk koffie drinken is nu niet mogelijk; aan u wordt bovendien verzocht om niet in groepjes 
samen te blijven praten op het kerkplein of in de Klopperspoort, maar  1,5 m te handhaven. 
 
Voor de tenuitvoerlegging van dit alles zullen we de hulp nodig hebben van onze kosters, onze 
kerkwachten en collectanten; mogelijk zijn daarenboven nog extra vrijwilligers nodig om alles in 
goede banen te leiden. Mocht u daartoe bereid zijn, neemt u dan contact op met het secretariaat. 
Het is duidelijk dat wij de draad niet kunnen oppakken op de wijze waarop wij de kerkelijke vieringen 
in maart hebben moeten staken. De hoeveelheid aan bepalingen en bijzondere regels kan 
kerkgangers afschrikken om te komen. Niemand kan voorspellen hoe lang dit hele protocol van 
kracht zal blijven. We zijn blij, als u weer komt, maar blijft u ook acht geven op uw gezondheid en 
die van uw naasten. 
 
Een overzicht van de hele regelgeving vindt u op de website van het bisdom (www.bisdomhaarlem-
amsterdam.nl) of die van onze eigen parochies (www.rkhaarlem.nl) 
 



 

 

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 17 t/m 22 2020 
Week 17 Euro      236,00 
Week 18 Euro   1.018,50 
Week 19 Euro      345,00 
Week 20 Euro      443,50 
Week 21 Euro   1.064,00 
Week 22 Euro      770,34 

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 
Aangepaste mistijden:  
Zondag 9.30 uur: H. Mis met kindercrèche en kinderwoorddienst.  
 
Zondag 12.00 uur: Latijnse Hoogmis.  

Kopij 
Kopij voor de volgende editie van De Wijzer graag uiterlijk 2 augustus 2020 sturen naar bulletin@josephkerk-haarlem.nl  
of deponeren in de brievenbus van Het Josephhuis, Jansstraat 41 te Haarlem 

Maandbulletin van de Sint Josephparochie 

De collecten bestaan uit 
collectebonnen, binnengekomen 
via Givt en andere spontane 
stortingen via bank en giro. 
Hartelijk dank voor uw gift!! 

 
 

Uit het parochieregister 
Gedoopt 
 
Samaya Sophia Pia Marie Stheme de Jubécourt 
geboren op 25 mei 2019 
gedoopt op 7 juni 2020 
 

Mensen in het nieuws 
 
Zoals het hoort, heeft Mgr. Dr. Johannes Hendriks zo spoedig mogelijk na zijn installatie tot bisschop 
van Haarlem-Amsterdam enkele belangrijke benoemingen binnen de Curie gedaan. Tot vicaris-
generaal (de plaatsvervanger van de bisschop in alle aangelegenheden; ‘generaal’ is hier een 
bijvoeglijk naamwoord) is onze pastoor, Dr. B. Putter, benoemd. Hij blijft daarbij werkzaam in zijn 
bestuurlijke en pastorale taken in onze regio.  
Tot bisschoppelijk vicaris/kanselier is Dr. A. van den Hout benoemd, die in het verleden korte tijd als 
administrator, waarnemend pastoor, in de Sint Joseph werkzaam is geweest. Zij hebben veel 
ervaring in het bestuur van het bisdom. Aan hen beiden bij dezen onze gelukwensen. Gods Zegen 
en veel succes bij hun werk. 

Op 11 juni vierde Mgr. Drs. M. de Groot zijn diamanten priesterfeest. Meer dan de 
helft van die tijd, 33 jaar, was hij de celebrant van de wekelijkse Hoogmis: steeds 
met grote trouw, stijl en toewijding. Uiteraard hebben we hem met een 
bloemengroet gefeliciteerd. Hij heeft altijd nog veel dankbare herinneringen 
aan zijn tijd bij ons. Momenteel woont hij aan de Rijnsburgerweg 4, app. 511, 2215 
RA Voorhout. 
 

Deze doopviering was al maanden tevoren 
afgesproken, toen er van corona nog geen 
sprake was. Uiteindelijk is besloten om de 
plechtigheid doorgang te laten vinden: in een 
heel klein gezelschap, met alleen het gezin. 
Peetouders en familieleden konden niet 
aanreizen uit het buitenland. Op verzoek van de 
ouders vond de gehele viering plaats in het Latijn, 
met gebruikmaking van de tekst uit de Tridentijnse 
liturgie. Het werd zo een heel intieme gebeurtenis. 
Bijzonder moment was ook nog dat de 
kinderwagen de pas aangelegde oprit als eerste 
in gebruik kon nemen. We feliciteren de ouders 
van harte en bidden dat Samaya nu mag 
opgroeien als kind van God en lid van de Kerk. 
 
   Foto oprit 
 


