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Een oproep

Omzien naar elkaar

In maart van dit jaar moesten de parochies twee maal
snel handelen om de kerkgangers op de hoogte te
stellen van het besluit van de Nederlandse bisschoppen
om, overeenkomstig de bepalingen van de
rijksoverheid, bijna per direct de kerken te sluiten op de
zondagen en vervolgens eveneens op de weekdagen.
We stelden hier onze kerken open voor stil gebed op
zondagmorgen, aanvankelijk voornamelijk om te
verhinderen dat kerkgangers voor een gesloten deur
zouden komen te staan. In allerijl is toen besloten tot het
versturen van een e-mail, een soort ‘alert’, aan de ons
bekende adressen van de parochianen. We hebben
echter lang niet van alle kerkgangers en parochianen
het e-mail adres. Sommigen willen dat ook uitdrukkelijk
niet en in elk geval zijn wij momenteel verplicht om
vooraf de toestemming tot het gebruik ervan te vragen.

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

U zou ons echter wel een grote dienst bewijzen, als u bereid bent ons uw e-mail adres voor gebruik
ten dienste van communicatie van de parochie met u te geven. Dan kunnen wij u bijvoorbeeld ook
digitaal het bulletin De Wijzer of andere mededelingen toesturen. Als u De Wijzer nu al digitaal
ontvangt, kunt u daaruit afleiden dat we uw gegevens al bruikbaar ter beschikking hebben.
Mocht u uw gegevens alsnog aan ons willen aanleveren:
Stuurt u dan zelf een e-mail aan het parochiesecretariaat (secretariaat@josephkerk-haarlem.nl); uw
gegevens kunnen vervolgens daar verwerkt worden, zodat we u in de toekomst beter en sneller
kunnen bereiken.

Wel of toch niet ?
Als gevolg van het Coronavirus zijn de voorbije maanden
veel activiteiten rond onze kerk opgeschort of helemaal
geschrapt.
Met alle onzekerheid die er nu nog is, worden
verschillende zaken weer opgepakt. Familiezondagen en
de maandelijkse XLT zijn er eind augustus weer.
In het weekend van 12 en 13 september zijn de jaarlijkse
Monumentendagen, in eenvoudige uitvoering, ook bij
ons. Waarschijnlijk is dit jaar alleen de kerk open, beide
dagen aansluitend aan de H. Mis. Over een verder
(muzikaal) programma is nog niets bekend.
Verder is het op 25 november "Red Wednesday", waarop
aandacht wordt gevraagd voor vervolgde Christenen
wereldwijd. Het plan is, om daaraan mee te doen, op de
manier waarop we dat vorig jaar deden. Kerk open vanaf
19:00 uur, Vespers omstreeks 19:30 uur en van 20:00 uur tot
21:00 uur aanbidding.
Er zijn meer plannen, maar nog te veel onzekerheden om
daar concreet in te zijn.
Let dus op eventuele aankondigingen, in woord of op
plakkaat aan kerk of Josephhuis. Of kijk op de website van
RK Haarlem.

Maandbulletin van de Sint Josephparochie

MIVA collecte 2020
Hoe het begon
De eerste afdeling van de MIVA wordt in 1927 in Duitsland opgericht naar aanleiding van de dood
van de jonge missionaris Otto Fuhrmann. Hij overlijdt aan malaria doordat er geen snel vervoer is om
hem naar een hospitaal te vervoeren in Zuid-Afrika. Zijn vriend Paul Schulte begrijpt dat Otto gered
had kunnen worden. Daarom wordt dan de Duitse organisatie MIVA opgericht.
In 1932 komt er een afdeling in Zwitserland en de MIVA groeit geleidelijk uit tot een familie met
organisaties in 13 landen. De Nederlandse afdeling van de MIVA wordt in 1935 opgericht en bestaat
dit jaar 85 jaar.
Organisatie
Wereldwijd zijn er mensen die het als hun roeping zien anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze
mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen, zodat zij meer mensen kunnen
helpen. De bestedingen van MIVA lopen via lokale Strategische Partnerorganisaties. Deze
organisaties zijn na een strenge selectieprocedure gekozen. MIVA evalueert, begeleidt, traint en
monitort hun werkzaamheden hen doorlopend.
In 2018 hielp MIVA met 283 vervoers- en communicatiemiddelen. Een resultaat waar we trots op zijn.
Transparante communicatie vinden we erg belangrijk en daarom delen we de resultaten en cijfers
graag met onze donateurs in ons jaarverslag.
Collecte 2020: Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen
Op 29 en 30 augustus 2020 vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA
aandacht de gezondheidszorg onder de Rohingya.
Pionier Anwar (43) trekt zich hun lot aan. Hij komt zelf uit Bangladesh en zet zich in voor deze mensen
die tijdens het conflict in 2017 uit Myanmar werden verdreven. Voor hen wil hij medische zorg
beschikbaar maken door de aanschaf van kleine ambulances.
Op een klein stuk land in Bangladesh op de grens van Myanmar leven bijna 1 miljoen Rohingya in
een vluchtelingenkamp. Ze zijn verdreven uit Myanmar. Veel mannen zijn vermoord, veel vrouwen
verkracht, hun huizen zijn platgebrand. Ze mogen Bangladesh niet verder in, terug naar Myanmar
kunnen ze niet. Hun kleine huis in het kamp is gemaakt van rieten schuttingen, de regen houden ze
tegen met zeil. Stelt u zich dat eens voor! Er is geen meubilair, de mensen slapen op de grond.
Kinderen krijgen beperkt onderwijs. Op de website van MIVA kunt u een korte video bekijken:
https://www.miva.nl/project/medische-zorg-in-het-grootste-vluchtelingenkamp-ter-wereld/
Meer informatie? Zie https://www.miva.nl/

Pastoraal team
Pastoor B.J. Putter
Kapelaan J.F.E.M. van Voorst tot Voorst
Kanunnik A.J.M. Hendriks

bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
kapelaanjohannes@gmail.com
06 22962379 of 023 7852358

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

RK Parochie St. Joseph
Secretariaat
E-mail
Koster
IBAN

: Jansstraat 41 2011 RT Haarlem, tel. 023 5321112
: secretariaat@josephkerk-haarlem.nl (ook voor opgave misintenties)
: J. Hoogeland 023 5363719 / 06 22693062
: NL15INGB0000114501 of NL80ABNA0560068778
(RK kerkbestuur parochie St Joseph)

Collecteopbrengsten week 23 t/m 30 2020
Week 23 € 381,50
Week 28 € 734,53
Week 24 € 739,48
Week 29 € 444,00
Week 25 € 244,48
Week 30 € 641,00
Week 26 € 240,55
Week 27 € 994,20

Mistijden – Volg rkhaarlem.nl voor actualiteit
Aangepaste mistijden:
Zondag 9.30 uur: H. Mis met kindercrèche en kinderwoorddienst
Zondag 12.00 uur: Latijnse Hoogmis (m.m.v. Schola cantorum)

Kopij
Kopij voor de volgende editie van De Wijzer graag uiterlijk 13 september 2020 sturen naar bulletin@josephkerk-haarlem.nl
of deponeren in de brievenbus van Het Josephhuis, Jansstraat 41 te Haarlem

