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Gedoopt 
  
Elisabeth Anna Catharina Bellina 
geboren op 25 januari 2021 
gedoopt op 15 mei 2021 
 
De ouders zijn voorkeurparochiaan bij de 
parochie van Sint Jozef, kerkgebouw 
H.Agnes, te Amsterdam, maar moeder is ook 
veel in de Sint Joseph geweest en daarom 
wilden zij hun dochter bij ons laten dopen. 
Pastoor Kromann Knudsen heeft de plechtig-
heid geleid. Elke keer blijkt opnieuw wat voor 
een groot geschenk het pasgeboren leven 
is en hoe bijzonder het is, als een kindje 
tevens kind van God en lid van de heilige 
Kerk wordt. Onze hartelijke gelukwensen aan 
de ouders en de familie. 
 

Mensen in het nieuws! 
 
Op diverse posten zijn er momenteel 
wijzigingen te melden: bij het college van 
de kosters gaat koster J. Hoogeland zijn 
functie opgeven. Na diverse oproepen en 
gebed zijn inmiddels de heren D. Böing, D. 
Molenkamp en B. Schutte aangetreden. In 
een rouleersysteem zullen zij hun taak gaan 
vervullen. Bij de lectoren heeft de heer B. 
Schutte afscheid genomen; mevrouw M.C. 
Pedrotti zal binnenkort voor de eerste keer 
tijdens de zondagse H. Mis de lezingen 
voorhouden. Tevens heeft zich een nieuwe 
acoliet voor de Hoogmis gemeld: de heer E. 
Hendrix, die ook al in een andere parochie 
ervaring heeft opgedaan. Dat komt nu 
goed uit, omdat de heer M. van der Togt 
nog wel enige tijd wegens revalidatie 
afwezig zal zijn. Aan allen die nu stoppen 
onze hartelijke dank voor zoveel jaren 
trouwe beschikbaarheid en inzet; aan de 
nieuwkomers veel succes toegewenst bij 
de nieuwe taak. 

Overleden 
 
Bernardus Josef Cornelis van den Belt 
geboren op 22 augustus 1933 
overleden op 10 april 2021 
uitvaart op 16 april, 
waarna begrafenis te Bloemendaal 
 
Tijdens zijn leven was hij vele jaren rijinstructeur en 
daarbij had hij de vaardigheid ontwikkeld om 
onderling verschillende mensen, jongere en oudere, 
te leiden en te begeleiden naar het zo begeerde 
rijbewijs. Omdat ons leven hier op aarde een 
pelgrimstocht is naar het hemels Vaderhuis, kwam 
die ervaring hem goed van pas bij de koers van zijn 
eigen leven. Tijdens de H. Mis van Requiem werden 
zijn positieve eigenschappen zeer geroemd, ook zijn 
manier van omgaan met de moeilijkheden: zoals het 
vroegtijdig overlijden van zijn vrouw en het 
aanvaarden van zijn ongeneeslijke ziekte. Zijn 
standvastig geloof en zijn grote betrokkenheid bij de 
Kerk deden hem voor de Sint Joseph kiezen. Moge hij 
nu geborgen zijn in het geheim van het eeuwige 
Leven bij God. Dat zijn dierbaren gesterkt mogen 
worden bij het dragen van het verlies en het gemis, 
tot aan het eeuwig weerzien. 
 
 
Mgr. Mattheus (Martien) Johannes de Groot 
geboren op 3 september 1933 
overleden op 20 april 2021 
uitvaart vanuit de kathedrale basiliek op 28 april 2021 
 
In dankbaarheid gedenken wij deze priester, die 
gedurende vele jaren de vaste celebrant was van 
de wekelijkse Hoogmis en de H. Mis ter ere van Maria 
van Haarlem op zaterdag. Met een groot gevoel 
voor stijl en liefde voor het Gregoriaans en het 
orgelspel heeft hij hier zijn dienstbare taak vervuld. 
Moge hij nu rusten in de vrede van de Verrezen Heer, 
de Hogepriester bij uitstek. 

Gehuwd 
  
Laurens Verbeek en Sandra Buljac hebben 
elkaar het heilig Huwelijkssacrament toe-
gediend op 1 mei 2021, in het bijzijn van 
ouders, familie en vrienden, in de Gospa od 
Pojisanakerk te Split, Kroatië. Het is een heel 
bijzondere dag geworden. Onze hartelijke 
gelukwensen aan het jonge echtpaar en 
Gods Zegen voor de toekomst 

Nieuwe aanroepingen in de litanie 
van Sint Joseph 
 
Bij gelegenheid van het huidige Josephjaar zijn er 
maar liefst zeven aanroepingen aan de litanie 
toegevoegd. Te weten: Beschermer van de 
Verlosser, Dienaar van Christus, Bedienaar van de 
Verlossing, Steun in moeilijkheden, Beschermheilige 
van de vluchtelingen, Beschermheilige  van de 
getroffenen, Beschermheilige van de armen. 
Momenteel is nog niet gepubliceerd waar deze 
nieuwe titels in de bestaande litanie (1909) worden 
ingelast. 



 

 
 

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 14 t/m 18 2021 
 
Week 14  € 297,55 De aparte collecte op  
Week 15  € 387,05 Roepingenzondag bracht € 350 op 
Week 16  € 676,30 
Week 17  € 275,45 
Week 18  € 264,35 

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                    (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 juni 2021 sturen naar bulletin@josephkerk-haarlem.nl  
of deponeren in de brievenbus van Het Josephhuis, Jansstraat 41 te Haarlem 
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Maria van Haarlem 
 
Op zondag 13 juni vieren we het feest van Maria van Haarlem: de eerste zondag na H. 
Sacramentsdag (de eigenlijke datum is 2 juni). Verleden jaar waren onze kerken toen nog 
gesloten; het genadebeeld heeft toen in de kathedraal opgesteld gestaan.  
 
Nu zal er ook maar een bescheiden feest kunnen zijn. Het is te verwachten dat de processie 
over het Begijnhof geen doorgang kan vinden. Er mag evenmin gezamenlijk worden 
gezongen. Het is niet anders.  
 
Wel willen we tijdens de H. Mis op die datum (N.B. alleen om 10.00 uur!) stilstaan bij deze 
bijzondere devotie in onze kerk en aan Maria onze passende hulde brengen. 

Foto archief: Maria van Haarlem processie 2015 


