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Maandbulletin van de Sint Josephparochie

In ondertrouw
Laurens Verbeek en Sandra Buljac zijn in ondertrouw. Zij sluiten hun heilig Huwelijksverbond op
zaterdag 1 mei in Split, Kroatië. Het aanstaande bruidspaar was betrokken bij de opname van
Kathedraal TV over onze Sint Josephkerk en -parochie en heeft daarbij een getuigenis gegeven. Wij
bidden in deze weken voor hen en wensen hun een mooie huwelijksviering en een toekomst onder
Gods Zegen toe.

Roepingenzondag 2021

Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de Rooms-Katholieke Kerk
Wereldroepingendag. Dit jaar is dat op (24 en) 25 april. Op
Roepingenzondag wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters speciaal
gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het
godgewijde leven.
Als motto is dit jaar voor Nederland gekozen: ‘Wees niet bang, kom
dichterbij!’. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen
is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders
in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van
alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.

Overleden
Louis Jozef Karel Maria Coebergh
geboren op 30 april 1937
overleden op 26 maart 2021
uitvaart op 31 maart 2021, waarna crematie in ‘Sterrenheuvel’.
Loek Coebergh was tot voor enige tijd een regelmatig bezoeker van de wekelijkse Hoogmis; in het
verleden was hij ook lid van de vaste schoonmaakploeg op de woensdagmorgen. Hij had een
hoge begaafdheid, met bijzondere voorliefde voor de scheikunde en de exacte vakken.
Daarnaast speelde hij zeer bekwaam viool en hield hij van muziek. Zijn geweldige geheugen kwam
hem goed van pas om een bepaald muziekstuk meteen en feilloos te herkennen. Zijn hart ging ook
uit naar de klassieke liturgie. Bij zijn uitvaart brandde de paaskaars van 2020 voor de eerste keer
tijdens een openbare viering, dit ten gevolge van alle coronabeperkingen en de maandenlange
sluiting van de kerken. Wij bidden hem toe dat hij nu voor altijd Pasen mag vieren in het geheim
van het Eeuwige leven bij God, in het hemels Vaderhuis.

Week Nederlandse missionaris 15 tot en met 23 mei

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich
in voor anderen. Missionaris Peter Daalhuizen werkt bijvoorbeeld al bijna 40
jaar in Brazilië, waar hij zich (samen met zijn zus) inzet voor bejaarden en
andere kwetsbare groepen. Hij heeft er zelfs drie parochies onder zijn hoede.
Missionair werker Susanne Beentjes werkt in Tanzania
met jonge meisjes die vaak al jong zwanger zijn
geraakt en daardoor hun school niet konden
afmaken. Dankzij Susanne leren de meisjes voor
zichzelf en hun kind te zorgen, waarbij omgaan met
geld erg belangrijk is.
Susanne, pater Peter en al die andere missionarissen en missionair werkers
zijn er altijd voor de ander. En wij zijn er - samen met u - voor hen.
U kunt bijdragen door een gift te storten op IBAN: NL30RABO 0171 21 1111
ten name van Week Nederlandse Missionaris.

Maandbulletin van de Sint Josephparochie

ON-AF Is dat erg?
Door Dolf Böing

Het is alweer even terug. Ik was in gesprek met drie bewoonsters van het Josephhuis. Met zijn drieën
waren ze ongeveer even oud als ik in mijn eentje. Over of ik, als het ging over de bewoonsters, moest
spreken van "vrouwen" of van "meisjes"? Maar ook over de leeftijdsgrens voor bewoning van het
Josephhuis. De stelling van de meisjes was dat de ontwikkeling naar "volwassen zijn" wat tijd vraagt.
Maar als je pakweg 25-26 bent dan is het zover, dan ben je "af". Zo noemde één van hen het.
On-af zijn, niet af zijn nog, is dat erg of misschien juist niet?
Er is een symfonie van Franz Schubert met de bijnaam "die Unvollendete", de "on-affe".
En of je liefhebber bent of niet, je kunt niet beweren dat die Unvollendete onder doet voor de wel
vollendete composities. Niet af lijkt hier dus niet zo'n probleem. Is het misschien juist leuk, heeft het
wel wat, is het spannend? Of ... een vergissing? Dat onze Joseph on-af is. Unvollendet wat de
decoratie betreft. Toen in 1843 de Joseph klaar was ontbrak de beschildering nog. Die dateert uit
het begin van de 20e eeuw en de schilder Frans Loots heeft er het zijne aan bijgedragen. Op de
foto's valt iets op. En dat roept vragen op. Waarom is het schilderwerk on-af? Was het vrijdagmiddag
5 uur en hield de schilder het voor gezien? Was de verf op? Of het geld? Of is er een andere reden,
heeft het on-af zijn misschien wel een symbolische of wie weet diep-religieuze reden? Wie het weet
mag het zeggen. Maar mocht je verre nazaat van Frans Loots zijn dan is het misschien verstandig
dat voor je te houden. Voor je het weet sta je met een kwast op een steiger om het af te maken.

Pastoraal team

Pastoor B.J. Putter
Kapelaan A.Th. Warnaar
Kanunnik A.J.M. Hendriks

bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
06 13997625 of warnaar@dds.nl
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

Kopij

: 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)

Collecteopbrengsten Week 10 t/m 13 2021
Week 10 € 239,70
Week 11 € 615,45
Week 12 € 1.007,01 (incl. kwartaal opbrengst weekdagen)
Week 13 € 835,50 (incl. goede week en paasdagen)
De collecte voor de vastenactie heef € 600,- opgebracht.

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)
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