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Maandbulletin van de Sint Josephparochie

Uit het parochieregister
Gedoopt
John Rithwin Antony Amalan
geboren op 10 september 2021
gedoopt op 31 oktober 2021
Het is altijd bijzonder hoe gastvrij oosterse families, in dit geval
uit Sri Lanka, zijn. Je voelt je als bezoeker heel welkom. Voor de
doopviering, in klein gezelschap en kort na de geboorte, waren
verscheidene aanwezigen gehuld in feestelijke, traditionele
kleding. Het gaf een heel apart cachet aan de plechtigheid.
We heten de kleine John Rithwin met zijn ouders van harte
welkom als kind van God, als lid van de Kerk en als
voorkeurparochianen in onze parochie. Moge Gods Zegen het
jonge gezin steeds begeleiden. Hartelijk gefeliciteerd.
Overleden
Everarda Cornelia Rooijers - Fakkeldij
geboren op 2 januari 1922
overleden op 5 november 2021
uitvaart op 12 november, waarna begrafenis op kerkhof St.Bavo te Haarlem-Schoten
Mevrouw Evie is bijna 100 jaar geworden en zij
vertegenwoordigt een heel tijdperk van gelovig en kerkelijk
leven. In diverse parochies is ze dienstbaar geweest, met name
vele jaren in de Sint Joseph. Ze verbond haar dienstbaarheid
met een intens geloofsleven en grote trouw. In de
schoonmaakploeg en voor hand- en spandiensten heeft ze
veel werk verzet; ze gold er ook als een mater familias. Door de
goede zorgen van onze acoliet Fred Tjon Affo kon zij tot op
hoge leeftijd nog op zondag naar de H. Mis komen. We zijn
haar dankbaar voor haar gelovig voorbeeld en haar stille werk
en bidden haar toe dat ze nu voor eeuwig geborgen mag zijn
in het Vaderhuis van God.
Onderscheidingen
Door alle coronamaatregelen is de uitreiking nogal vertraagd,
maar op 14 november konden dan eindelijk de eretekenen
worden
uitgereikt
aan
twee
leden
van
het
collectantencollege. Postuum ontving de heer G. Zwinkels de
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice wegens het 60-jarig
lidmaatschap als collectant. Namens hem nam zijn vrouw het
erekruis en de oorkonde in ontvangst.
De heer H. van Kampen kreeg de diocesane onderscheiding,
de Bavopenning, met oorkonde wegens het 40-jarig
lidmaatschap. Beide heren hebben zich ook, samen met
mevrouw Zwinkels, zeer verdienstelijk gemaakt als tellers van de
wekelijkse collecten en als kerkwacht. Het zijn allemaal
verantwoordelijke en vertrouwelijke taken. Mevrouw Van der
Grinten had als bestuurslid een toepasselijke en hartelijke
toespraak bij de uitreiking. Daarna was er een informeel
samenzijn in Het Josephhuis. Onze hartelijke dank en
gelukwensen aan de jubilarissen en hun familie.
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Eindsprint kerkbalans 2021
Geachte parochianen,

Bij evaluatie van de Actie Kerkbalans 2021 is ons opgevallen dat de meeste parochianen al hebben
bijgedragen aan de Actie Kerkbalans. Er is echter een aantal parochianen, die minder of zelfs nog niet heeft
bijgedragen. Zorgelijk, want het aantal parochianen neemt door verhuizing, overlijden of zelfs uitschrijving
niet toe maar af.
Door de Corona zijn wij nog meer dan andere jaren afhankelijk van de Kerkbalansopbrengsten, omdat de
andere opbrengsten waarvan de collecte de belangrijkste is, door het begrijpelijk mindere kerkbezoek erg
achterblijven bij de normale jaren.
Degenen die reeds wel hebben bijgedragen of zelfs iets meer konden doen, zijn wij uiteraard zeer erkentelijk.
Het geld is meer dan welkom, want de uitgaven hebben over het algemeen niet de neiging te verminderen.
We denken dan aan het onderhoud van onze gebouwen, de betaling van pastoraal personeel, onze musici
en ons jongerenwerk, de verwarming en verzekering van het kerkgebouw en veel andere noodzakelijke
uitgaven.
Beseffend dat voor velen van u december financieel niet de gemakkelijkste maand zal zijn, willen wij in het
licht van het voorafgaande toch een beroep op u doen om alsnog een bijdrage aan de Actie Kerkbalans
2021 naar de parochie over te maken. Een tweede aanvullende gift is uiteraard ook meer dan welkom.
Ons rekeningnummer is: NL15 INGB 0000 1145 01 t.n.v. RK Kerkbestuur Parochie St Joseph.
Uw Parochiebestuur

Vieringen rond Kerstmis en Nieuwjaar

Op dit moment is het volgende programma bekend
24 december 19:30 gezinsviering
22:00 nachtmis
25 december 10:00 hoogmis
26 december 10:00 gezinsviering
1 januari
10:00 hoogmis
13:00 viering
De meest actuele informatie kunt u vinden met deze link naar de website Vieringen – RK Haarlem en BOAZ.

KERSTKINDERKOORTJE!
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar
Oefendagen: Vrijdag 3, 10 en 17 december
Tijd: 16:30 tot 17:30
Waar: Het kinderwoorddienst zaaltje van de St. Josephkerk. (Ingang: rechter zijkant van de kerk)
Voor de ouders:
Als de coronamaatregelingen het toestaan is er voor de ouders een mogelijkheid om na het
brengen van uw kind, koffie/thee met wat lekkers te nuttigen in Het Josephhuis!
De kerstviering zal in de avond van 24 december in de St. Josephkerk plaatsvinden.
Aanmelden of als u vragen heeft kunt u mailen naar: AJMvanderKnaap@hotmail.com

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

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)

Collecteopbrengsten Week 42 t/m 45 2021
Week 42 € 359,90
Week 43 € 598,20
Week 44 € 469,05
Week 45 € 379,55
Missio collecte 24 oktober
€ 500,Diaconale zondag collecte 14 november € 271,30

Mistijden - Volg rkhaarlem.nl voor actualiteit
Aangepaste mistijden:
Zondag 09:30 uur: H. Mis met kinderwoorddienst
(behalve elke 4e zondag ivm Familiezondag)
Zondag 11:00 uur: Latijnse Hoogmis (m.m.v. de Schola cantorum)

Kopij
Kopij voor de volgende editie van De Wijzer graag uiterlijk 12 december 2021 sturen naar bulletin@josephkerk-haarlem.nl
of deponeren in de brievenbus van Het Josephhuis, Jansstraat 41 te Haarlem

