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Maandbulletin van de Sint Josephparochie

Uit het parochieregister
Josephus Joannes Canisius Maria Huijzer
geboren op 25 juli 1931
overleden op 21 november 2021
uitvaart en begrafenis op 29 november 2021 vanuit Overveen
Jos Huijzer is in het verleden tot aan zijn 75e verjaardag wekelijks lector geweest in de Sint
Josephkerk. Op grond daarvan ontstond een hartelijke vriendschap met toenmalige pastoor
A.H. Beemer. Hij was een man met een sterke familieband en een groot geloof. Zijn ziekte
heeft hij moedig en gelaten onder ogen gezien: ‘Het is zoals het is’, zei hij, toen hij van de
artsen hoorde hoe het ervoor stond. Omdat ik hem de H. Ziekenzalving heb mogen geven,
heb ik voor hem ook de H. Mis van Requiem opgedragen. Moge hij nu voor eeuwig bij God
zijn, tot troost voor zijn vrouw en familie.

Omzien naar elkaar

Zoals u weet is het idee, van Omzien naar
elkaar, 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

Zalig Kerstmis

Maandbulletin van de Sint Josephparochie

Ons katholiek geloof
Ons katholiek geloof is bij ieder verschillend ontstaan. De een kreeg het mee van thuis. De ander
had een bijzondere ervaring. Weer een ander begon vragen aan zichzelf te stellen over het leven.
Zo zijn er nog vele, vele andere momenten bij mensenlevens waar het katholieke geloof is
ontstaan.
Waar is die van u ontstaan en hoe is God met u verder gegaan? Ik daag u uit om dit op te schrijven
en dit in De Wijzer te laten plaatsen. Want zo leren we elkaar kennen als medeparochianen,
worden we nog meer een gemeenschap en kunnen we elkaar aanmoedigen want God is met
ons bezig ook nu in deze tijd.
Ik zal dan ook beginnen bij mezelf.
Ik ben katholiek opgevoed. Toen ik 8 jaar was ging ik elke zondag met mijn ouders naar de kerk
en ik ging naar tienerkampen van Gemeenschap Emmanuel en de Katholieke charismatische
Vernieuwing. In mijn klas op de basisschool was het heel normaal dat je de 1e communie deed
en dat je het vormsel ging doen. Op deze momenten deed ik meer mee met de rest dan dat ik
er bewust voor koos om katholiek te zijn. Toen ik ongeveer 17 jaar was heb ik een apologetiek
cursus gevolgd wat mij het fundament gaf om echt te kiezen voor het katholieke geloof.
Als ik terugkijk op de jaren die er daarna kwamen besef ik dat God steeds dichter in mijn leven
kwam. Doordat ik open sta voor Hem. Een besluit had genomen om katholiek te zijn en Hem te
volgen. Doordat ik Hem volg maakt hij paden vrij wat je nooit had kunnen verwachten. Dat ik nu
samen met mijn man Het jongerencentrum van Het Josephhuis mag begeleiden had ik nooit
verwacht dat ik dit ooit zou kunnen doen. Dat ik nu een eigen bedrijfje daarnaast heb als
gastouder en alles bij elkaar ook nog moeder mag worden van ons vierde kindje had ik ook nooit
verwacht. Ik merk een liefderijke zorg van onze Goede Vader in mijn leven. Hoe kan ik deze
ervaring met ander delen vraag ik me soms af. Nou om te beginnen misschien zo!
Ik ben benieuwd naar uw verhaal, vertel….
Annemieke van der Knaap

Mistijden kerst
Bij het opmaken van deze Wijzer is nog niet bekend om de geldende lockdown ook voor de
kerkelijke vieringen gevolg zal hebben. Mogelijk komt er dezer dagen een mededeling vanuit de
Kerkprovincie. Houdt u daarom de website rkhaarlem.nl in de gaten voor de meest actuele
berichten omtrent het al dan niet doorgaan van vieringen.

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

Collecteopbrengsten Week 46 t/m 49 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 46
Week 47
Week 48
Week 49

€ 331,10
€ 277,05
€ 898,77
€ 357,90

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 9 januari 2022 sturen naar bulletin@josephkerk-haarlem.nl
of deponeren in de brievenbus van Het Josephhuis, Jansstraat 41 te Haarlem

