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Uit het parochieregister 
  
Echtpaar Van Haselen – Wildeman  
 
Helaas was in het vorige nummer de naam van de 
bruidegom verkeerd gespeld. Het zetduiveltje was weer 
eens aan de gang geweest. De juiste spelling is: Bart van 
Haselen. Gelukkig was er nog de gelegenheid om de 
fout vóór het uitkomen van het Parochieblad te 
herstellen. Excuses voor deze onachtzaamheid. 
 
In ondertrouw 
 
Erik Hendrix en Linda Hoogland zijn in ondertrouw. Erik is 
sinds kort acoliet tijdens de Hoogmis. Ze hebben lang 
naar hun trouwen uitgekeken; de coronapandemie 
zorgde voor veel vertraging. Zij zullen hun heilig 
Huwelijksverbond sluiten in onze kerk op 8 oktober. Dan 
zal ook hun dochtertje Esther Johanna worden gedoopt. 
Pater Elias van de Broeders van Sint Jan zal de 
plechtigheid leiden. Onze hartelijke gelukwensen aan 
het aanstaande paar en aan de familieleden. 
 
 

Omzien naar elkaar 
 
Het idee is om parochianen te 
bezoeken die te maken hebben met 
langdurige ziekte, eenzaamheid of 
rouw, maar ook geboorte en 
nieuwkomers verwelkomen.  
  
Wij zijn ook op zoek naar parochianen, 
die in aanmerking komen voor een 
bezoekje. Kent u iemand of wilt u zelf 
bezocht worden? Laat het dan even 
weten.  
  
U kunt uw bericht telefonisch 
doorgeven via het secretariaat 023-
5321112 of via een mail aan  
secretariaat@josephkerk-haarlem.nl  
  
We horen graag van u. 
 
Maja Kramer 
 

Schola cantorum 
 
Gelukkig kunnen wij u melden dat er onlangs twee 
kandidaten toegetreden zijn ter versterking van onze 
schola cantorum. Dat was meer dan welkom door het 
wegvallen van enkele leden. We heten de beide heren 
van harte welkom. Hopelijk is de toekomst van deze 
eigen zang van de Romeinse liturgie nu weer meer 
gewaarborgd. Het Gregoriaans is een parel van onze 
parochiekerk. 
 

“Zing je graag,    
zing dan mee!” 

  
Het gezinskoor kan meer stemmen 
gebruiken. We zingen graag voor Ons 
Lieve Heer. Op ons repertoire staan 
liederen van Taizé, Iona, Bernadette 
Farrell maar ook liederen van de 
Emmanuel gemeenschap.    
 
Zingen is twee keer bidden, wordt er 
weleens gezegd.    
 
Zo voelt het gezinskoor dat ook. Kun je 
zingen, zing je graag, zing dan mee! 
We repeteren 2x in de maand op 
vrijdagavond en zingen ook 2x per 
maand in een viering. Altijd de 
tweede en vierde zondag van de 
maand. De vrijdag ervoor repeteren 
we van 20.00 uur tot 22.00 uur in het 
kerkzaaltje.    
 
Kom eens langs bij een repetitie en 
ervaar dat zingen geweldig fijn is!   
 
Meer info bij Corine van der Grinten,  
Tel: 023-5343773 of stuur een mail naar 
secretariaat@josephkerk-haarlem.nl 
 
 

Open Monumentendagen 
  
De Monumentendagen hebben weer veel 
belangstelling getrokken. Zaterdag telden we 462 
bezoekers en zondag 306. In de praktijk is het niet 
mogelijk om iedereen te tellen. Gezien de ervaringen 
met de openstellingen door het hele jaar mogen we 
ervan uitgaan dat er in totaal 850 belangstellenden 
onze kerk hebben bezocht. Dat is even veel als in het 
vorige jaar. 
 
Dolf Böing 



 

 
 

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 33 t/m 36 2021 
Week 33   € 528,35 
Week 34   € 325,60  
Week 35   € 409,75 
Week 36   € 344,90 
 
De MIVA collecte bracht €  450,00 op 

 

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. Böing  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 17 oktober 2021 sturen naar bulletin@josephkerk-haarlem.nl  
of deponeren in de brievenbus van Het Josephhuis, Jansstraat 41 te Haarlem 
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Wijzer digitaal ontvangen? 
 
Al veel parochianen ontvangen De Wijzer digitaal. Wilt U dat ook? Geef dan uw mailadres 
door aan ons secretariaat: secretariaat@josephkerk-haarlem.nl. 
 

R.K. Kerk winkel stand  
 
De R.K. Kerk "Winkel Stand"  is, na het coronajaar, nu weer welkom in het "Winkelcentrum 
Schalkwijk". Evenals vorig jaar is daar ook aandacht voor verleden, heden en toekomst van 
onze "R.K. Kerk (en Wereld)". Op vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober staat hij daar. Bezoekjes 
en/of uw gebedjes zullen ons daar goed doen. 
 
Rudolf Konersmann 

 

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! 
W  www.kerkfotografie.nl 
F    https://www.facebook.com/Kerkfotografie/ 


