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 Vraag jij je ook weleens af…  
of er meer is tussen hemel en aarde? Waarom 
er zoveel oorlog is in de wereld? Wie Jezus is? 
Of bidden eigenlijk wel helpt? Wat je met de 
kerk moet? Als deze of vergelijkbare vragen 
weleens in je gedachten komen, 
dan is er voor jou de Alpha-cursus !  
Dinsdag 2 maart starten we weer met een 
nieuwe serie. Elke bijeenkomst begint met een 
maaltijd om elkaar beter te leren kennen. 
Daarna volgt er een inleiding en is er 
gelegenheid om in kleine groepen verder te 
praten.  
 
Deze cursus is geschikt voor iedereen die 
vragen heeft over het christelijk geloof. Alle 
vragen kunnen worden gesteld en we gaan 
samen op zoek naar de antwoorden.  
Afhankelijk van de dan geldende 
maatregelen zijn de bijeenkomst fysiek of 
online. Meer informatie en aanmelding: 
alphacursus@rkhaarlem.nl.   
Stephanie Oostenbrug  
 
 

Gedachten achteraf… 
Nooit kunnen (of willen) denken dat dit ook mij 
overkomen kon. Maar daar lag ik dan ineens, voor 
tien dagen aan de beademing met nog drie 
lotgenoten. Allemaal hoestend en hijgend aan 
slangetjes op de Corona afdeling van het Spaarne 
Gasthuis.  
 
Op een zaaltje waar, verpleegkundigen en artsen, 
in lichtblauwe schortjassen, met maskers en 
hoofdkapjes, druk in- en uitliepen. Niemand die iets 
zei, maar de een had nog meer te doen dan de 
ander: suiker meten, bloeddruk opnemen, 
zuurstofsedatie aflezen van gesofisticeerde 
apparaten, temperaturen meten en wat niet al. 
Daar tussendoor de medepatiënten en mij voorzien 
van eten en drinken, handdoeken en schone 
lakens, gordijnen rondom de bedden open en dicht 
schuiven, met geduld en een door de maskers 
nauwelijks waarneembare stralende glimlach. 
Geen momentje van niets doen, patiënten 
bemoedigen, steeds herhalend schoonmaakwerk 
verrichten zonder ooit een verwijtend woord of 
zichtbare tegenzin: wat is er veel naastenliefde in 
zo’n ziekenhuis! Je zal maar menigmaal per dag 
dezelfde weerzinwekkende schoonmaakklusjes 
moeten doen: resultaten van de aan Covid19 
gepaard gaande hardnekkige diarree. Geen kik! 
Alleen maar begrip en genegenheid. Natuurlijk, het 
is hun werk, ze worden er voor betaald 
(voldoende?), maar welk werk kan nog meer de 
liefde voor de naaste uitdrukken dan wat ik daar 
meemaakte!  
 
Tegelijk, wat wordt er geleden in zo’n ziekenhuis! 
Een astmapatiënt met Corona: vrijwel de hele 
nacht door verpleegkundigen aan het bed, 
trachtend het leed van de haast stikkende patiënt 
enigszins te verlichten. Of een kamergenoot die - en 
plein public - te horen krijgt dat als de behandeling 
zo wordt voortgezet, hij over niet al te lange tijd zal 
overlijden... waarna een laatste reddingspoging op 
de IC wordt voorgesteld. Begrijpelijke paniek bij de 
familieleden...  
 
Ook de ervaring van medeleven en vriendschap 
die dagelijks vele malen via telefoontjes of post die 
mij bereikten (met name van de talrijke 
medeparochianen) heeft mij diep ontroerd en mij 
het gevoel gegeven ergens bij te horen. In die zin is 
mijn ziekte (tien dagen opname) voor mij een 
duidelijk teken geweest van hartelijke aandacht en 
de verzekering van veel gebed heeft mij doen 
beseffen dat de Heer meer nabij is dan jezelf 
vermoedt. Heel veel dank en Gods zegen voor alle 
parochianen die met hun vriendschap en gebed 
aan mijn herstel hebben bijgedragen.   Harry Blonk 

Vrijwilligers gevraagd 
én zorg voor vrijwilligers 
 
Wat is een kerk zonder mensen en zonder 
vrijwilligers? Eigenlijk niets, we kunnen niet 
zonder! De afgelopen tijd verliezen we onze 
contactmomenten en is het moeilijk om elkaar 
te zien en te spreken. Daarom wil ik u van harte 
vragen: mocht u als lid van een vrijwilligers-
groep afscheid moeten nemen van uw leden 
of is er een speciaal jubileum, wilt u dit dan aan 
mij doorgeven? Als kerkbestuur zijn we heel 
dankbaar en blij met onze vrijwilligers. We doen 
ons werk allemaal voor Ons Lieve Heer maar 
het kerkbestuur wil natuurlijk bij afscheid of 
jubileum graag mensen in het zonnetje zetten.  
Ook zonder speciale reden een grote dank aan 
alle mensen die zich inzetten voor onze kerk! 
Toch hebben we nog steeds mensen nodig.  Als 
u gastheer of gastvrouw wil zijn, schoon wil 
maken, wil zingen, of als u koster wil worden? 
Laat het mij weten. We hebben echt heel 
dringend mensen nodig! U kunt mij bereiken via  
Email: rut_en_co@versatel.nl of 023-5343773 
een mailtje naar het secretariaat kan natuurlijk 
ook altijd:  secreariaat@josephkerk-haarlem.nl   
 
Noot redactie: Naar aanleiding van eerdere dringende 
oproepen hebben zich 3 kandidaten voor het kostersteam 
gemeld. We zien dat enkele parochianen spontaan de 
taak van kerkwacht op zich nemen. Dank daarvoor. 
Aanmeldingen voor die functie zijn er echter nog niet. Ook 
de groep lectoren heeft versterking nodig. Altijd welkom! 



 

 
 

Pastoraal team 
Pastoor B.J. Putter    bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl 
Kapelaan A.Th. Warnaar 06  1399 7625 of warnaar@dds.nl 
Kanunnik A.J.M. Hendriks  06 22962379 of 023 7852358 

Collecteopbrengsten Week 53 t/m 04 2021 
 
Week 53   € 444,70 
Week 01   € 319,45 
Week 02   € 282,80 
Week 03   € 420,24 
Week 04   € 302,72  

 

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 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 maart 2021 sturen naar bulletin@josephkerk-haarlem.nl  
of deponeren in de brievenbus van Het Josephhuis, Jansstraat 41 te Haarlem 
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De kerk is open  
Sinds mei is de Josephkerk 
doordeweeks geregeld enkele 
uren open. Voor een kaarsje, 
voor gebed, voor een blik op het 
vele moois. 
 
Dat heeft honderden bezoekers 
opgeleverd. En talloze gezellige 
of bijzondere gesprekken met 
bezoekers. 
 
Het heeft ook sporen nagelaten 
effect op internet. Deze foto is 
van de recente versie van 
Streetview. Insiders zullen de 
twee kerkwachten wel 
herkennen maar wat vooral 
opvalt: de deuren, de hekken 
staan wijd open. 
Want ja, de kerk is open. (Iedere 
maandagmiddag en iedere 1e  
en 3e woensdag vanaf 12 uur – 
redactie).  
 
Dolf Böing 

Crèche  
 
Beste ouders, 
 
In De Wijzer van februari stond 
ten onrechte dat er op 
zondagmorgen een crèche is 
tijdens de mis van 9.30 uur. 
 
Helaas hebben we het 
verzorgen van een crèche voor 
kinderen van 0 tot 5 jaar stop 
moeten zetten, omdat er te 
weinig leiding beschikbaar was.  
 
Graag zouden we willen weten 
of er behoefte is aan een crèche 
tijdens de zondagsmis. Als u hier 
behoefte aan hebt mag u een 
bericht sturen naar Annemieke 
van der Knaap. 
 
Haar e-mailadres is: 
ajmvanderknaap@hotmail.com 

Net een dorp  
Josephkerk en  Josephhuis zijn buren. Nauw met elkaar 
verweven buren.  
 
Een bewoonster van het Josephhuis liet enige maanden 
terug in het Parochieblad optekenen: "het is net een 
dorp, je komt beneden regelmatig parochianen tegen". 
Dat heeft zo zijn voordelen zoals uit deze foto blijkt.  
 
Op een zaterdagmiddag zijn twee parochianen in het 
halletje van het Josephhuis druk bezig. Een fietsband 
wordt geplakt. Niet van hun eigen fiets. Maar van de fiets 
van Carolien Hoogenboom, inderdaad, bewoonster van 
het Josephhuis. 
Het is net een dorp.... 
Dolf Böing 


