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Openstelling Kerst  
 
De Josephkerk is rond de Kerst extra 
geopend voor gebed, bezichtiging 
en een bezoek aan de stal: 
 
 op zaterdag 26 december, 

Tweede Kerstdag, van 14.00 tot 
17.00 uur. Deze middag wordt 
naar mogelijkheid passende 
muziek ten gehore gebracht. 

 op woensdag 30 december,  
van 12.00 tot 16.00 uur. 

Dolf Böing 

Samen Kerk en parochieblad ook digitaal 
Lang niet alle parochianen kunnen de vieringen bezoeken. 
Daardoor mist u ook de verspreiding van Samen Kerk en het 
parochieblad.  
 
Samen Kerk kunt u digitaal raadplegen via deze link naar de 
website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam: 
 https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=samenkerk 
  
Het parochieblad vindt u op de website van RK Haarlem 
met deze link: https://rkhaarlem.nl/over-ons/parochieblad/ 
 
Dolf Böing 

H.H. Missen op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag 
31 december 19.00 uur H.Mis met cantor en orgel 
01 januari 10.00 uur Hoogmis met de schola 
01 januari 13.00 uur Gelezen H. Mis 
 
N.B. : De tijd van 13.00 uur is abusievelijk onvermeld gebleven in het Parochieblad. Omdat deze viering echter 
al jaren een traditie is, speciaal ten behoeve van de jongeren, gaat deze H. Mis ook in dit jaar door. 

bijzondere gebrandschilderde ramen welke de levensloop van de heilige Joseph verbeelden. 
Ook staat hij stil bij het ruim ramen welke de levensloop van de heilige Joseph verbeelden. 
500 jaar oude beeldje van Maria van Haarlem. Sinds 2005 is in Haarlem weer de traditie hersteld om 
met het beeldje in processie door de binnenstad te lopen. 
 
Mijn Kerk is vanaf 13 december te zien op het YouTube kanaal van Kathedraal TV.  
 
Rutger van der Grinten 

Mijn Kerk, een nieuwe serie op kathedraal TV 
 
In de nieuwe serie – Mijn Kerk - reist Mireilis Damsma van Almere tot Den Burg op zoek naar de vraag; 
wat betekent “mijn kerk” voor de doorsnee kerkbezoeker in ons bisdom. Ze bezoekt daarvoor elke 
aflevering een andere kerk, viert de mis mee en praat met een aantal parochianen. Geloven in 
deze tijd is allesbehalve vanzelfsprekend, dus wat brengt deze mensen toch naar de kerk, zelfs in 
Coronatijd. Ook heeft Mireilis een afspraak met iemand die wat meer kan vertellen over de kerk zelf. 
Elke kerkgebouw blijkt een eigen verhaal te hebben. 
 

Tijdens de eerste aflevering 
bezoekt Mireilis de St. Josephkerk 
in Haarlem. Ze spreekt met Maja 
die een lange weg heeft 
afgelegd voordat ze katholiek 
werd. Laurens en Sandra voelen 
zich thuis in de St. Josephkerk en 
hebben een hechte band met 
andere jongeren die ook naar 
deze kerk komen. 
 
Rafaël is acht jaar en dient voor 
de derde keer als misdienaar de 
mis. Na afloop van de mis leidt Elie 
Mireilis rond in de kerk. Hij vertelt 
onder anderen over de 
bijzondere 



 

 
 

Pastoraal team 
Pastoor B.J. Putter    bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl 
Kapelaan A.Th. Warnaar warnaar@dds.nl 
Kanunnik A.J.M. Hendriks  06 22962379 of 023 7852358 

Collecteopbrengsten Week 46 t/m 49 2020 
 
Week 46   € 384,50 
Week 47   € 364,10  
Week 48   € 492,00 
Week 49   € 366,65 
De collecte voor de Voedselbank heef € 516,75 opgebracht. 

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 
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 december editie van De Wijzer graag uiterlijk 10 januari 2021 sturen naar bulletin@josephkerk-haarlem.nl  
of deponeren in de brievenbus van Het Josephhuis, Jansstraat 41 te Haarlem 

Maandbulletin van de Sint Josephparochie 

 

Een dringende oproep 
 
In de afgelopen maanden hebben het college van collectanten, de groep lectoren en het 
kostersteam allemaal te maken gekregen met een terugloop in het aantal dienstbare vrijwilligers. 
We hebben daarom werkelijk behoefte aan versterking van het ledental van deze drie 
werkgroepen. Uiteraard is het persoonlijk aanspreken van mogelijke kandidaten het meest 
vruchtbaar en effectief. Maar wegens de nijpend wordende situatie plaatsen we ook deze oproep. 
Als u belangstelling hebt en ons wilt helpen, neemt u dan contact op met kanunnik Hendriks. 
Vanzelfsprekend krijgt u alle gewenste inlichtingen en hulp bij het inwerken.  
We hopen op reacties.  
 

 Paus Franciscus kondigt voor 2021 het Jozefjaar af 
 
Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint-Jozef. Hij maakte dit 
dinsdag 8 december bekend op het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen.  
 
Het was op die dag namelijk precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX de heilige Jozef 
van Nazareth uitriep tot ‘Patroon van de Universele Kerk’. 

Een nieuwe Joseph 
 
De afgelopen maanden is er veel gebeurd in de Joseph. 
Geen grote verbouwingen of zo maar wel: de verlichting is flink aangepakt en hokken, kasten en 
laden waar jarenlang niet of nauwelijks is rondgekeken werden flink "uitgemest" en doorzocht en er 
werd stevig gepoetst en gewassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
         Nee, dat zijn geen nieuwe bollen,  
         nee ze waren niet van matglas.... 
         Ze waren vuil, héél vuil. 
 
  

Dat had verrassende gevolgen: 
onverwachte details werden 
zichtbaar, een bronzen Gods-
lamp bleek van zilver te zijn,  
de schilders die een eeuw 
terug de kerk beschilderden zijn 
nog niet klaar, onbekende 
kandelaars, losse onderdelen 
werden op de meest 
onwaarschijnlijke plekken 
gevonden.  
In volgende nummers van de 
Wijzer en het Parochieblad 
meer maar nu alvast 2 foto's 
van de lampen op het 
Priesterkoor.  
Dolf Böing 
 


