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Gehuwd
Twee bruidsparen hebben elkaar onlangs het heilig Huwelijkssacrament toegediend:
Jeroen Eidhof en Agnes Peeters trouwden in de
Sint Josephkerk op donderdag 8 juli;

Jeroen en Agnes
Bart van Haselaar en Tanja Wildeman hebben hun kerkelijk
Huwelijk gesloten op zondag 15 augustus in de kapel van de
Vrouwe van alle volkeren te Amsterdam.
Aan beide echtparen onze hartelijke felicitaties en ons
gebed voor een stralende toekomst onder Gods Zegen..

Tanja en Bart

Overleden

Overleden

Theresia Jacoba Winter-Jacobs
geboren op 3 maart 1921
overleden op 2 juli 2021
uitvaart op 9 juli 2021, waarna de crematie in
stilte

Hendrikus Gijsbertus Telleman
geboren op 23 maart1949
overleden op 22 juli 2021

Haar man Bert was in het verleden lid van het
collectantencollege en ook zij zelf had vele
goede herinneringen aan haar tijd in de Sint
Josephkerk. Daarom wilde zij graag van daar
uitgedragen worden. Een paar jaar heb ik
aan haar de H. Communie gebracht in het
Reinaldahuis; vaak trof ik haar dan aan, terwijl
ze de Rozenkrans aan het bidden was. Nog
onlangs mocht zij haar 100e verjaardag
vieren, ofschoon ze zelf sterk naar haar
toekomst bij God verlangde. Wij bidden haar
toe dat zij nu voor altijd – zelfs door de eeuwen
der eeuwen – in de liefde van God geborgen
mag zijn en dat haar lange leven door Hem
zal worden bekroond.!

In dankbaarheid gedenken wij hier Harry Telleman,
lid van de schola cantorum en plaatsvervangend
dirigent. Met liefde en toewijding, in een geest van
geloof en devotie, heeft hij vele jaren hier de lof
van God gezongen, in de Gregoriaanse hoogmis.
Hij had een opgeruimd karakter en was bij ons zeer
gezien. Vele weken heeft hij in het ziekenhuis
gelegen, in langdurige coma, na de besmetting
met het coronavirus. Alle kennis en kunde zijn
ingezet, in combinatie met liefdevolle nabijheid en
gebed, om zijn leven op aarde te redden.
Uiteindelijk is hij aan de gevolgen van zijn
verzwakking overleden. Moge hij nu voor altijd de
lofzang zingen voor de troon van de Allerheiligste
Drievuldigheid, in het hemels Vaderhuis. Wij bidden
dat zijn naaste familieleden troost en kracht zullen
vinden bij dit zware verlies.
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Komt dat zien

Door Dolf Böing
Achterin de kerk staat sinds enkele weken een vitrinekast.
Daarin allerlei oude voorwerpen die een religieuze of kerkelijke achtergrond hebben.
- Kerkboeken en de katechismus in verschillende uitvoeringen.
- Bijbels waarbij hele oude uit 1725 en 1757.
- Communielepeltjes en -servies, gebruikelijke cadeautjes bij de Eerste H. Communie.
- De voorganger van de collecteschaal, een houten blokje dat werd doorgegeven.
- En zelfs een oude stoof, voor de warme voeten dankzij de gloeiende kooltjes.
Alles uit de verzameling van dhr Eradus, jawel, de vader van. Absoluut een blik waard!

Monumentendagen 2021
In het weekend van zaterdag 11 en zondag 12 september worden de jaarlijkse Open
Monumentendagen weer gehouden. Ook de Joseph neemt hieraan deel.
Beide dagen is de kerk geopend, in aansluiting aan de H. Mis van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Er wordt gewerkt aan een muzikaal extraatje maar zeker is dat nog niet. Wel zeker is dat we niet
deelnemen aan korenlint. De openstelling geldt in ieder geval voor het kerkgebouw, natuurlijk
inclusief Mariakapel.

Uitnodiging Gezinsdag in Heiloo
Beste gezinnen,
We willen jullie allemaal van harte uitnodigen voor
een Gezinsdag. Paus Franciscus heeft dit jaar als
gezinsjaar afgekondigd. Op 12 september
organiseert het Dekenaat Haarlem deze Gezinsdag
op het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood
Kapellaan 144 Heiloo. We hebben een mooi
programma samengesteld voor gezinnen en
jongeren. We nodigen jullie allen uit om deze dag te
ontmoeten en elkaar tot inspiratie te zijn.

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

Collecteopbrengsten Week 24 t/m 32 2021
bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
06 1399 7625 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

: Jansstraat 41 2011 RT Haarlem, tel. 023 5321112
: secretariaat@josephkerk-haarlem.nl (ook voor opgave misintenties)
: A.T.J.M. Böing 023 5627519 / 06 46964356
: NL15INGB0000114501 of NL80ABNA0560068778
(RK kerkbestuur parochie St Joseph)

week 24 Euro 601.93
week 25 Euro 738.05
week 26 Euro 296.80
week 27 Euro 473.15
week 28 Euro 442.60

week 29 Euro 316.81
week 30 Euro 381.39
week 31 Euro 361.42
week 32 Euro 269.60

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

