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Maandbulletin van de Sint Josephparochie

Wilt u op de hoogte blijven?

Door het rondwaren van het coronavirus is veel veranderd
in onze mogelijkheden om de kerk te bezoeken en het
einde daarvan is nog niet in zicht. De maatregelen
veranderen vaak. Het is voor het parochieblad en De Wijzer
niet mogelijk om u meteen in te lichten wat die wijzigingen
betekenen voor de parochianen in Haarlem en omgeving.
Als er spoedeisend nieuws is proberen wij u toch via de mail
te informeren. We hebben inmiddels een bestand van
parochianen opgebouwd die ons hun mailadres hebben
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. U ontvangt dan ook De Wijzer via de digitale weg.

Vieringen

Welke vieringen er zijn kunt u vinden op de website van
onze samenwerkende parochies. Zoekt u daarbij naar
https://rkhaarlem.nl/vieringen/mistijden/
Digitale
vieringen
kunt
u
https://www.bisdomhaarlemamsterdam.nl/?p=info&ids=kathedraaltv

volgen

via:

Regelgeving

De website van het bisdom Haarlem-Amsterdam houdt u
op de hoogte van de regels voor kerkgenoot-schappen en
de invulling daarvan door de Nederlandse Kerkprovincie.
U vindt ze via:
https://www.bisdomhaarlemamsterdam.nl/?p=dossier&dos=corona
De bisschop geeft een toelichting over het overleg met
minister Grapperhaus en de bisschoppen van Nederland.

Geschonken door een Engel
De schoonmaakploeg van onze
kerk
wordt
de
afgelopen
woensdagen verrast met een pak
koffie met daarop een leuke tekst
zoals: “Complimenten aan onze
harde werkers” of “Uit liefde voor
het vrijwilligersteam”.
Deze bemoediging voor alle
werkers in en om de kerk wordt
zeer gewaardeerd.
Uiteraard deelt de redactie deze
waardering en is dit lieve initiatief
het vermelden waard.
Heeft u ook iets te delen? Stuur de kopy aan de redactie
als mogelijke bijdrage voor de volgende Wijzer.

Gedoopt!
Julie Rose Kleijne
geboren op 21 juli 2020
gedoopt op 20 september 2020
Ongeveer twee jaar geleden was
‘grote zus’ Evi al gedoopt in onze Sint
Josephkerk. Nu kon zij mede een rol
spelen tijdens de liturgie. Ze deed dat
met verve, waarbij ze nagenoeg
iedere zin van de priester met een
uitdrukkelijk ‘Ja’ beantwoordde en
beaamde. Zo’n grote instemming
maken we ook niet iedere dag mee.
Het gaf een ontspannen sfeer aan de
toediening van alle verklarende riten
en symbolen van de doopviering.
Voor de ouders en de aanwezige
familieleden was het een uitnodigend
voorbeeld.
Onze
hartelijke
felicitaties!
We
hebben mogen vieren dat Julie Rose
tot een kind van God en een lid van
de heilige Kerk is geworden. We
bidden nu dat zij op deze gelovige
weg verder mag worden gegidst en
begeleid.
Elijah Sefanja Maria Hunting
geboren op 26 januari 2020
gedoopt op 10 oktober 2020 in de
kerk van Uithoorn
Vanuit de band met de voormalige
parochie van de H. Johannes de
Doper is het gezin van David & Ellen
Hunting-Herfst betrokken geraakt met
de Sint Joseph en met Het Josephhuis.
Daarnaast is er een heel goed
contact met de Neocatechumenale
Weg. Op grond daarvan is besloten
om de viering van het heilig Doopsel
te doen plaatsvinden tijdens de
bijeenkomst van de gemeenschap in
de kerk van Uithoorn. Bij dezen onze
hartelijke felicitaties aan de ouders en
de familieleden. Moge Elijah tot jullie
vreugde opgroeien, nu hij als kind van
God is opgenomen in de heilige Kerk
en de inspiratie van het Neocatechumenaat.
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Nationale Jongerencollecte 21 en 22 november
Op 21 en 22 november wordt de nationale jongerencollecte weer gehouden. Het jongerenwerk lijdt
net als vele anderen dingen onder de corona-crisis, maar gelukkig zijn er ook veel mogelijkheden.
Jongeren hebben weinig moeite met de digitale wegen, al is fysiek bijeenkomen ook echt een must.
Om nieuwe projecten te realiseren en fysieke bijeenkomsten te organiseren is geld nodig. “Waar
twee of meer samenkomen in Mijn naam, daar ben Ik” zegt God.
In ons bisdom investeren we met name in de geloofsvorming en het leven vanuit het geloof,
bijvoorbeeld via The Missionary School voor jongeren van 18-30 jaar. Ook via tienerdagen en het
tienerkamp willen we tieners van geloofsvoeding voorzien en hen helpen het geloof handen en
voeten te geven. De tieners en jongeren halen veel steun uit verbindende activiteiten van het jongerenplatform zoals het kerstdiner of een kloosterweekend. Samen geloven betekent samen op weg
gaan en samen groeien. Gunt u de jongeren dit online en offline samenkomen? Geef ook!
In de Josephkerk is de collecte al bekend. 50 % van de opbrengst zal in onze parochie worden
bestemd voor het jongerenwerk in onze eigen regio.
U kunt ook een bijdrage overmaken op NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. Rooms Katholiek
Kerkgenootschap in Nederland o.v.v. jongerencollecte 2020.

Red Wednesday
In 1958 werd door de organisatie "Oostpriester-hulp" deze
Godspenning verkocht om fondsen te werven voor steun aan
Christenen in Oost-Europa, achter het IJzeren Gordijn.
Op de penning staan korte schietgebedjes
voor de ochtend, de middag en de avond en kleine verdikkingen
voor een tientje van de Rozenkrans. Er is sindsdien een en ander
veranderd. "Oostpriesterhulp" kennen we tegenwoordig als "Kerk in
Nood" en het IJzeren Gordijn is al decennia verdwenen.
Helaas is de wereldwijde vervolging van Christenen niet verdwenen. Daarvoor vraagt Kerk in Nood
jaarlijks wereldwijd aandacht. Dit doen ze op Red Wednesday.
Op Red Wednesday wordt over de hele wereld stilgestaan bij vrijheid van Godsdienst. De kerken
die meedoen worden op deze avond met rood licht verlicht, vandaar de naam Red Wednesday
(Rode Woensdag). De kerk wordt rood verlicht omdat dit de kleur van martelaren en de kleur van
bloed is. U kunt Red Wednesday ook dit jaar weer dicht bij huis bijwonen. De Josephkerk zal op
woensdag 25 november opengesteld worden voor u. Voel u vrij om langs te komen, onze
medegelovigen over de hele wereld hebben ons gebed hard nodig.
Het programma is als volgt:
19:00 Deuren open
19:30 Vespers bidden
20:00 Eucharistische aanbidding en biechtgelegenheid
21:00 Afsluitende zegen

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

Collecteopbrengsten Week 37 t/m 40 2020
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
Kosters
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)

Week 37 € 681.75
Week 38 € 531.00
Week 39 € 684.40
Week 40 € 461.00

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 december editie van De Wijzer graag uiterlijk 8 november 2020 sturen naar bulletin@josephkerk-haarlem.nl
of deponeren in de brievenbus van Het Josephhuis, Jansstraat 41 te Haarlem

