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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. 

Opdracht van de Heer / Maria Lichtmis, tenzij een avondklok 
 

Op dinsdag 2 februari zal er, onder voorbehoud van een avondklok, om 19.00 uur een H. Mis zijn met 
medewerking van de schola. We vieren dan het feest van Opdracht van de Heer, beter bekend als Maria 
Lichtmis. Tijdens de viering is er zegening van de kaarsen. Na afloop is er gelegenheid om de Blasiuszegen 
te ontvangen. Deze wordt ook gegeven na de H.H. Missen op woensdag 3 februari en op zondag 7 februari. 
 

Ondersteuning Josephhuis  
 
Het Josephhuis heeft de hulp van anderen nog steeds hard nodig. Als u wilt helpen door het Josephhuis 
financieel te ondersteunen, is uw donatie van harte welkom. Het Josephhuis is een kerkelijke instelling en 
beschikt daardoor over een ANBI status. 
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL39 INGB 0006 7937 80 t.n.v. Het Josephhuis o.v.v. ‘Gift’. 
 

Een nieuwe Joseph ? 
 
"Het is niet alles goud wat er blinkt" luidt het gezegde en dat klopt! Lees maar! 
In de Mariakapel, hoog aan het plafond, hangen twee Godslampen. Bronzen lampen, dacht menigeen die er 
naar keek. Maar nee, uren poetswerk bracht zilver aan het licht. En bewees dat ook zilver blinkt.  
Ook de altaarbel, die onder meer bij de Consecratie wordt gebruikt kreeg een flinke behandeling. Van buiten 
maar ook het binnenwerk. Dat bleek bedekt met een aangekoekte laag stof en vettige aanslag van vele, vele 
jaren, decennia zelfs.. En nu niet meer. 



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 50 t/m 52 2020 
Week 50      € 372,85          Week 52      € 1.703,60 
Week 51      € 311,30           
 
Ontvangt u dit bulletin nog niet digitaal, maar zou u dit wel 
graag willen ? Stuurt u dan even een e-mail naar: 
secretariaat@josephkerk-haarlem.nl 

 

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 14 februari 2021 sturen naar bulletin@josephkerk-haarlem.nl  
of deponeren in de brievenbus van Het Josephhuis, Jansstraat 41 te Haarlem 
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Kerkbalans 2021 
 
Geachte parochiaan van de St Josephkerk, 
 
Allereerst willen wij u van harte bedanken voor uw bijdrage aan de St Joseph parochie in 2020, op welke 
wijze dan ook. Zonder bijdragen van parochianen heeft een parochie geen toekomst.  
 
Sinds begin 2020 wordt ons dagelijks leven voor een flink deel door het Coronavirus bepaald: 
eenzaamheid, angst en onzekerheid zijn toegenomen. En het einde van de tweede golf lijkt nog niet in zicht. 
Maar er groeit in de maatschappij ook een groter besef dat we alles niet zelf in de hand hebben en dat we 
elkaar nodig hebben. Ook al maakt de 1,5-meter-samenleving het ons fysiek moeilijk om nabijheid met 
elkaar te ervaren. Juist in deze tijd is onze parochiegemeenschap van groot belang en kan deze een flinke 
steun in de rug zijn, al dan niet via de “livestreams” die in heel korte tijd succesvol zijn ontwikkeld vanuit 
de St Bavo kathedraal. Maar uiteindelijk gaat er niets boven de persoonlijke ontmoeting met de Heer en 
elkaar in onze St Josephkerk. De komst van het vaccin geeft ons goede hoop dat dit weldra weer mogelijk 
zal zijn. 
 
Het zal duidelijk zijn dat er sinds afgelopen maart fors minder mensen naar de kerk zijn gekomen, met 
dalende collecte-, kaarsen- en andere opbrengsten als gevolg. Gelukkig is er dan nog de jaarlijks 
terugkerende Aktie Kerkbalans (begroot op € 39.000) waarvan het belang steeds groter wordt om de hoge 
kosten van pastoraat, verwarming, onderhoud, jongerenwerk e.d. te kunnen blijven betalen. We hebben in 
het afgelopen jaar de invalidenopgang kunnen realiseren; Er is geïnvesteerd in mooiere en zuinigere LED-
verlichting in de kerk; En er is opdracht gegeven om nog vóór het voorjaar de geluidsinstallatie te 
vervangen. Op de achtergrond wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het Catechismusgebouw tot 
parochieruimte o.a. voor samenkomst na de H.Missen, voor koorrepetities en om de Familiezondagen beter 
te faciliteren. Verder kunnen we melden dat op onze subsidieaanvragen voor groot onderhoud aan ons 
kerkgebouw gunstig is beschikt. Het betreft de buitenzijde en de gebrandschilderde ramen. Naast de 
subsidie van € 230.000 die verleend is, geeft de parochie over de komende 6 jaar een bedrag van € 267.000 
uit aan dit onderhoud. 
 
Voor de instandhouding van onze parochie is de Aktie Kerkbalans dus in vele opzichten van belang. We 
vragen u daarom - naar uw omstandigheden-  ruimhartig bij te dragen. Hierbij willen wij u  tevens wijzen 
op de fiscale voordelen van het doen van een periodieke gift voor 5 jaar, waarmee het hele bedrag 
aftrekbaar is. Dit in tegenstelling tot een eenmalige donatie. Voor nadere informatie kunt u terecht  bij  ons 
secretariaat: secretariaat@josephkerk-haarlem.nl. 
 
Wij rekenen in 2021 weer op uw genereuze bijdrage, niet alleen financieel, maar ook op uw inzet en gebed 
voor de grotere Haarlemse parochiegemeenschap en uw St Josephkerk in het bijzonder.  
 
Het parochiebestuur 
  


