
Juli & Augustus 2021 de Wijzer  

 Maandbulletin van de Sint Josephparochie 

Kerkfotografie 
 
Fotografe Diana Nieuwold is al enkele jaren bezig 
om zoveel mogelijk Nederlandse kerken in beeld te 
brengen. Haar foto’s plaatst ze op internet. De 
kerkgenootschappen mogen haar foto’s kosteloos 
gebruiken.  
In 2018 was de Josephkerk aan de beurt.   
Het webalbum van onze paroche is te vinden op  
http://kerkfotografie.nl/sint-joseph-haarlem/. Op 
haar website en Facebook kunt u ook reportages 
van andere kerken bekijken. Iedere maand komen 
er nieuwe webalbums bij. Aanbevolen!  
 

 
www.kerkfotografie.nl 
 

 

 

 

 

 

 

Uit het parochieregister  
 
In ondertrouw 
Jeroen Eidhof en Agnes Peeters zijn in ondertrouw; 
zij zullen hun heilig Huwelijks-verbond sluiten op 8 
juli 2021 in de Sint Josephkerk. Zij hadden al een 
eerdere datum gepland, maar hebben hun 
plannen even moeten uitstellen wegens alle 
coronabeperkingen. We wensen hun een 
stralende toekomst toe, onder Gods Zegen. 

Kosternieuws 
 
Binnenkort stopt Jos Hoogeland als koster. Zijn 
plaats wordt overgenomen door een viertal 
kosters. Gevieren hebben we afgesproken dat ik 
in beginsel "eerste aanspreekpunt" ben. 
Dolf Böing  

Gezocht: Zangers  
voor de Schola Cantorum 
 
De Gregoriaanse Schola Cantorum van de Sint 
Joseph zoekt dringend enthousiaste nieuwe 
zangers. De Schola Cantorum (letterlijk: 
“zangersschool”) is een klein mannenkoor dat 
iedere zondag de hoogmis in de Sint Joseph 
ondersteunt. De Schola leidt de Latijnse 
volkszang (bijvoorbeeld in het Kyrie en Gloria) 
en vertolkt de per zondag wisselende 
Gregoriaanse gezangen (zoals het Alleluja 
voor de Evangelielezing). De Gregoriaanse 
zang stamt uit de Oudheid en is nog altijd de 
lofzang bij uitstek van de rooms-katholieke Kerk 
wereldwijd. Het Gregoriaans is eenstemmig en 
dat verleent de gezangen een kracht waarin 
het vaste geloof van de vroege Kerk doorklinkt.  
 
Gregoriaans: meer dan een traditie 
Lid worden van de Schola Cantorum is een 
hele verbintenis: iedere week een 
repetitieavond en iedere zon- en feestdag 
zingen. Daar staat gelukkig veel tegenover. In 
de Gregoriaanse zang staan de teksten, 
meestal Bijbelverzen, centraal. Teksten en 
melodieën volgen de seizoenen van het 
liturgische jaar en zijn dus ook iedere zondag 
weer anders. Door te zingen leef je op een 
bijzonder indringende manier met het kerkelijk 
jaar mee. Het Gregoriaans doet een beroep 
op je hele lichaam en je hele geest en betrekt 
je daarmee nauw op het mysterie van de 
liturgie.  
 
Gregoriaans leren zingen?  
Het Gregoriaans heeft een eigen 
muzieknotatie die gemakkelijk te leren valt. Als 
je daar een beetje aan gewend bent, valt je 
vanzelf de rijke variatie en de grote 
melodische vrijheid van de muziek op. In de 
praktijk helpt het natuurlijk als je wat 
zangervaring hebt en, vooral, van zingen 
houdt. De rest valt te leren en daar krijg je alle 
tijd voor. Latijn hoef je niet te kennen. Van alle 
teksten bestaan vertalingen. Als de nu nog 
geldende beperkingen zijn opgeheven, hoopt 
de Schola Cantorum weer in volledige 
bezetting en samen met de hele 
kerkgemeenschap van Sint Joseph Gods lof te 
zingen. 
 
Als dit je aanspreekt, neem dan snel contact 
op met de dirigent, Bas Halsema,  
via telefoon (06-46404333)  
of mail (bashalsema@gmail.com). 

Eerste Communie en Vormsel 
 
We feliciteren de kinderen uit onze samen-
werkende parochies die in juni de sacramenten 
hebben ontvangen, waar ze door de pandemie 
lang op moesten wachten.  
Mgr. Hendriks schrijft erover op zijn website: Arsacal 
- Mgr. Hendriks. In het komende jaar zullen beide 
sacramenten op andere tijdstippen worden 
toegediend: de Eerste H. Communie later en het 
Heilig Vormsel vroeger in de jeugd. Op de website 
van onze parochies kunt u er alles over lezen: Eerste 
H. Communie / Eucharistie – RK Haarlem en BOAZ 
en Vormsel – RK Haarlem en BOAZ. 
 

http://kerkfotografie.nl/sint-joseph-haarlem/
http://www.kerkfotografie.nl/
https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=2639
https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=2639
https://rkhaarlem.nl/sacramenten/communie/
https://rkhaarlem.nl/sacramenten/communie/
https://rkhaarlem.nl/sacramenten/het-heilig-vormsel/


 

 
 

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 19 t/m 23 2021 
 
Week 19   €  579,85 De collecte voor de Nederlandse 
Week 20   €  509,25 Missionaris bracht € 350,00 op 
Week 21   €  470,20 
Week 22   €  373,78 
Week 23   €  240,85 

 

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 : A.T.J.M. Boïng  023 5627519 / 06 46964356 
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 15 augustus 2021 sturen naar bulletin@josephkerk-haarlem.nl  
of deponeren in de brievenbus van Het Josephhuis, Jansstraat 41 te Haarlem 
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MIVA-collecte 2021 
 
Op 29 augustus 2021 vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Dit jaar is het  
voorbeeldproject het gezondheidscentrum in Kenia, waar Duncan (41) directeur is. Dat is opgezet 
in 1979 om kinderen met een handicap te helpen. Inmiddels is het uitgegroeid tot een centrum 
met een kliniek en een school.  
 

Een auto is onmisbaar voor Duncan: “Het is 
belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist 
in de afgelegen gebieden. Vervoer is daarbij 
onmisbaar.”  
Duncan: “Er is een volledige kliniek voor 
basiszorg, kraamzorg en oogzorg. Daarnaast 
geven we fysiotherapie en maken we protheses 
en hulpmiddelen op de orthopedische 
afdeling.” Buiten de kliniek loopt een sociaal 
programma. Specialisten gaan langs bij ouders, 
op zoek naar kinderen die er baat bij hebben 
als ze worden opgenomen in het centrum. “Wij 
willen niet alleen het kind helpen, maar ook de 
ouders. Zorgen dat zij een inkomen hebben. 
Dan heeft het kind een goede plek om naar 
terug te gaan als het geholpen is in ons 
centrum.” 

Auto onmisbaar 
Kajiado County is een ruig gebied dat 22.000 
vierkante kilometer groot is. Een auto is er 
onmisbaar. Duncan: “Het is belangrijk om 
mensen te blijven bezoeken, juist in de 
afgelegen gebieden. Het liefst wil ik nog veel 
meer mensen helpen. En tijdens de corona-
pandemie kunnen we met de auto ook eten 
en beschermingsmiddelen brengen.” 
 
 
MIVA 
In veel landen zijn basisvoorzieningen als 
gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar 
voor de meest kwetsbaren. Lokale mensen 
zetten zich in om anderen te helpen. MIVA 
ondersteunt ze met vervoer- en  
communicatiemiddelen.   

 


