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Attentie: H. Mis op maandag 12 april om 08:30 uur ! 
 
Hierbij melden we een eenmalige wijziging in de aanvangstijd van de H. Mis. Wegens een bijzondere 
afspraak moet de H. Mis op maandagmorgen 12 april al om 08:30 uur in plaats van om 09:00 uur 
beginnen. We kiezen eerder voor een wijziging in het tijdstip dan voor het laten uitvallen van de 
viering op die dag. Het Rozenkransgebed kan eventueel (facultatief) aansluitend aan de H. Mis 
plaatsvinden, of desnoods op die datum uitvallen. 
 

Verzendboekhandel Colomba uit Oegstgeest stopt 
 
Mogelijk bent u bekend met de verzendboekhandel Colomba. De familie Prinsen uit Oegstgeest 
heeft 35 jaar lang via deze weg allerlei goede katholieke lectuur uitgegeven en/of verspreid. Onder 
andere de zo populaire huiszegenkaarten kwamen er vandaan. Wegens omstandigheden stopt de 
firma per 1 mei aanstaande. Via de website www.colomba.nl worden er momenteel nog vele 
aanbiedingen, al dan niet in prijs verlaagd, gedaan. Misschien is er nog iets van uw gading bij. 
 
 

Speuren in de Sacramentskapel 
 
Sacramentskapel ? Hebben we die dan ? Nou en of ! Hoewel "hebben" misschien een wat groot 
woord is.  Bij de inwijding in 1843 zag de Joseph er heel anders uit. Kaler, het schilderwerk is van heel 
veel later, maar ook een stuk kleiner. Toen de Joseph in 1853 kathedraal werd van het splinternieuwe 
Bisdom Haarlem, werd de kerk daarvoor te krap bevonden. En dus werd er in de jaren daarna 
verbouwd en aangebouwd. Er kwam een groot rechthoekig priesterkoor bij en 2 zijkapellen. Een 
Mariakapel aan de ene, een Sacramentskapel aan de andere kant. De Mariakapel is er nog. De 
Sacramentskapel is omgebouwd tot "het zaaltje" met een keukentje en toiletten. Maar....de 
Sacramentskapel was veel hoger dan het zaaltje en via een luik in het plafond kun je daarboven 
rondkijken. Erik-Jan Eradus, onze organist, deed dat en maakte er foto's. Of het verbouwen tot 
"zaaltje" verstandig was ? En of het qua uiterlijk erop vooruit is gegaan ? Oordeel zelf.  
 

Consecratiekandelaars 
 
Bij de kerkwijding op 31 mei 1843 is de binnenmuur van onze kerk op 
12 plaatsen met heilige Olie gezalfd. Daar zijn de consecratiekruisen 
met de bijbehorende kandelaars aangebracht. Noodlottiger wijze zijn 
enkele kandelaars verloren gegaan. Door bemiddeling van onze 
organist, Erik Jan Eradus, hebben wij er onlangs 3 kunnen verkrijgen uit 
de inventaris van de kathedraal. Samen met de 2 teruggevonden 
zilveren muurkandelaars is de serie nu weer compleet. Een en ander 
is onlangs schoongemaakt en opnieuw bevestigd. Daarbij is de 
godslamp verplaatst naar de kant van de bijsacristie, symmetrisch ten 
opzichte van de hangende bel. 
 



 

 

Maandbulletin van de Sint Josephparochie 

Pastoraal team 

Pastoor B.J. Putter    bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl 
Kapelaan A.Th. Warnaar  06 13997625 of warnaar@dds.nl 
Kanunnik A.J.M. Hendriks  06 22962379 of 023 7852358 

Collecteopbrengsten week 5 t/m 9 2021 
Week 5        € 222,70 
Week 6        € 391,50           
Week 7        € 471,90 
Week 8        € 384,35 
Week 9        € 405,90 

 

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 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 april 2021 sturen naar bulletin@josephkerk-haarlem.nl  
of deponeren in de brievenbus van Het Josephhuis, Jansstraat 41 te Haarlem 

 

  

 

Vastenactie 2021 
 
In 2021 vraagt Vastenactie aandacht voor beroepsonderwijs en ondernemerschap in 
ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk 
inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. 
  
In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een 
beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld 
te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen 
veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht 
betaald werk.  
 
Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar 
verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat 
maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus 
noodzakelijk voor een toekomst met perspectief. Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan 
4000 mensen de afgelopen 3 jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan 10.000 jongeren basis- 
of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog veel meer mensen een 
steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te 
zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.  
 
In 2021 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden onder andere in Bangladesh, 
Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een 
opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij 
het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te 
werken aan een betere toekomst.  
 
Wat kunt u bijdragen 
• € 24   : technische leerboeken voor een klas van 20 leerlingen 
• € 40   : een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, boeken en schooltas 
• € 200 : een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker) van 1 jaar 
• € 360 : een startpakket ‘opstarten groentewinkel’  
 
Collecte  
Op zondag 28 maart (tevens Familiezondag) is er een extra collecte voor de Vastenactie. 
 
 


