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Correctie m.b.t. jubileum bidprent 
 
Het gebed tot Maria van Haarlem is niet gemaakt door mgr. 
dr. J.M. Punt, maar door mgr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout, 
bisschop van Groningen-Leeuwarden, toenmalig pastoor 
van de parochie van Elshout, die behoort tot de parochie 
van de Wonderbare Moeder. 

Wie heeft kennis en belangstelling om te 
helpen vertalen? 
 

 
 
De stichteres van de Congregatie van de Karmel van het 
Goddelijk Hart van Jezus, de in 2006 zaligverklaarde Maria 
Teresa van de heilige Jozef (Anna Maria Tauscher, 1855-
1938), heeft tijdens haar kloosterleven meer dan 3000 
brieven geschreven. Voor het zaligverklaringsproces zijn 
deze gedigitaliseerd. De Zusters hebben nu het plan opgevat 
om deze brieven in het Nederlands uit te geven. Daarvoor is 
veel vertaalwerk en eindredactie nodig. Ik heb zelf 
aangeboden om ook bij het vertalen te helpen. Nu is mijn 
vraag of er in de parochie nog meer mensen zijn die kennis 
hebben van de Duitse taal en die ook aardigheid erin hebben 
om aan deze klus mee te helpen. Het zal nog wel even tijd 
vergen eer we van start kunnen gaan. Bij wijze van eerste 
inventarisatie doe ik echter hier deze oproep. 
Als u belangstelling hebt, stelt u zich dan met mij in 
verbinding. Dat kan via de e-mail: pastoorhendriks@telfort.nl  
of telefonisch: 06 2296 2379. 
 
Voor wie zich in haar leven wil verdiepen: een eerste 
kennismaking vindt u via internet, onder haar burgerlijke 
naam Anna Maria Tauscher. Dan vindt u dat deze in Duitsland 
geboren dochter van een Lutherse predikant een 
Nederlandse moeder had: Pauline van den Bosch, die zelfs 
uit Haarlem afkomstig was. Dat schept toch verbondenheid. 
In afwachting van eventuele reacties, 
Kanunnik Hendriks 
 

The Missionary School 
 

Vorig jaar is het bisdom Haarlem-Amsterdam begonnen met 
The Missionary School. Na een succesvol eerste jaar start op 
vrijdag 2 oktober het tweede seizoen. De teller staat op dit 
moment op 9 deelnemers, maar er is plek voor meer 
jongeren.  
Ben jij een jongere tussen de 18 en 30 jaar en heb je 
interesse om deel te nemen ? Of kent u als lezer van dit 
bulletin jongeren die een volgende stap in geloof wil maken 
en/of zich in willen zetten voor de kerk ? Wij vragen u dan om 
hen te attenderen op The Missionary School !  
Uitgebreide informatie is te vinden op 
www.themissionaryschool.nl/voor-de-parochie. Voor vragen 
of aanmeldingen, kunt u contact opnemen met Matthijs 
Jansen (06 10103610) of Carolien Hoogenboom (06 45803969). 

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 

Een oproep 
 
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 bijna per direct de 
kerken te sluiten op de zondagen en 
vervolgens op de weekdagen. We hebben 
echter lang niet van alle kerkgangers en 
parochianen het e-mail adres. We 
kunnen dat alleen gebruiken, als u 
daarvoor vooraf toestemming heeft 
gegeven.  
 
U zou ons 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 digitaal het bulletin De 
Wijzer of andere mededelingen 
toesturen. Vele parochianen hebben ons 
inmiddels hun e-mailadres gegeven. 
 
Als u dat ook wilt doen, stuurt u dan een 
e-mail aan secretariaat@josephkerk-
haarlem.nl. Uw gegevens kunnen 
vervolgens daar verwerkt worden, zodat 
we u in de toekomst beter en sneller 
kunnen bereiken. 

 



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 31 t/m 36 2020 
Week 31      € 474,25          Week 34     €    416,25 
Week 32      € 660,50          Week 35     €    446,20 
Week 33      € 610,50          Week 36     € 1.168,75 
 
Opbrengst MIVA collecte 30 augustus € 400,00 

 

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) 
Koster : J. Hoogeland  023 5363719 / 06 22693062 
IBAN : NL15INGB0000114501 of NL80ABNA0560068778 
   (RK kerkbestuur parochie St Joseph) 

Mistijden - Volg rkhaarlem.nl voor actualiteit 
Aangepaste mistijden: 
Zondag 09:30 uur: H. Mis met kindercrèche en kinderwoorddienst 
                                  (elke 4e zondag Familiezondag)                                                             
Zondag 12:00 uur: Latijnse Hoogmis (m.m.v. de Schola cantorum) 

 

Kopij 
Kopij voor de volgende editie van De Wijzer graag uiterlijk 11 oktober 2020 sturen naar bulletin@josephkerk-haarlem.nl  
of deponeren in de brievenbus van Het Josephhuis, Jansstraat 41 te Haarlem 
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Start Familiezondag 27 september en elke 
vierde zondag van de maand  
 
De Mariagroep gaat van start met een nieuw thema! We hebben 
in ons eerste jaar samen de brief ‘Verheug u en Juich’ van Paus 
Franciscus gelezen. In de laatste alinea verwijst paus 
Franciscus naar Maria, misschien wel de grootste heilige, waar 
we een voorbeeld aan mogen nemen. Dat was voor de 
coördinatoren de aanleiding om het boekje “De ware 
Godsvrucht” van Louis-Marie Grignon de Montfort nader te 
bekijken en vooral te gaan lezen. We zullen passages van dit 
boekje samen lezen en vragen hierover meenemen, om ons te 
verdiepen in Maria. Montfort vraagt ons, ons doopsel te 
hernieuwen.  
 
 
 
 

Missio Wereldmissiemaand 2020 

 
Op 18 oktober is het Missiezondag. Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ richt Missio de aandacht 
op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria. Die landen waren lange tijd een voorbeeld van 
vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. De laatste jaren is de 
onderlinge vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer 
landen uit.  
Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie 
klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de 
katholieke kerk, die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische 
groepen. Deze stemmen van hoop wil Missio laten horen.  
Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families, die gevlucht zijn voor Boko 
Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk, dat bisschop Stephen Mamza 
meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: “Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en 
gezondheid. Daarna echter vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en 
bemoedigde hen om niet op te geven.” Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto.  
U kunt Missio steunen bij de collecte op Missiezondag of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, 
t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl   
 

Hij verwijst naar het verbond dat God met de dopeling sluit. Montfort is er heilig van overtuigd, dat door de 
beleving van dit verbond, de dopeling aan God dagelijks nieuwe kansen biedt om God-met ons te zijn. “Deze 
Godsvrucht is voor ons noodzakelijk om ten volle Jezus Christus te ontmoeten, hem innig lief te hebben en 
trouw te dienen”. Dit citaat vat de toewijding aan Jezus Christus door Maria’s handen samen.  
Op zondag 27 september buigen wij ons over de tekst. Er zullen boekjes voor de deelnemers aanwezig zijn 
om samen te lezen. Van harte welkom! U kunt zich opgeven bij het secretariaat (dit om enigszins rekening 
te houden met het aantal mensen, dat Corona proof aanwezig kan zijn) Maar u kunt zich ook bij 
binnenkomst aanmelden. Plaats van bijeenkomst zal tijdens de H. Mis (om 9:30 uur) van de Familiezondag 
bekend gemaakt worden. Graag opgave van uw naam en e-mailadres / telefoonnummer via 
secretariaat@josephkerk-haarlem.nl met vermelding Mariagroep - 27 september. Graag tot dan ! Namens 
de coördinatoren, Corine van der Grinten-van der Vlugt 
 
 
 
 


