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DE KRACHT VAN SAMENZANG
Op 5 oktober was de traditionele Marialiederenavond in Aerdenhout. Voor de
zesde keer kwamen mensen samen in de kerk om ruim een uur Marialiederen
te zingen. Voorafgaand aan de avond werd iedereen verwelkomd door de
Jachthoornblazersgroep ’t Panneland. Op zo een avond voel je wat de kracht
van de samenzang is. Een paar tonen van de piano of het orgel roepen de
herinnering op van een Marialied. Uit het hoofd, of met het tekstboekje kan
het lied door 137 mensen worden meegezongen. En als de een begint te
zingen, kan de ander niet achterblijven.
Dit stukje voor het parochieblad schrijf ik op bedevaart in Banneux. Hier is
Maria in 1933 acht keer verschenen. Ze noemde zichzelf de Maagd der Armen
en Moeder van de Verlosser. Twee keer per jaar vertrekken uit ons bisdom
twee of drie bussen met deelnemers en begeleiders voor een triduüm (driedaagse bedevaart). We zijn hier samen met de bedevaarders uit het aartsbisdom Utrecht. In totaal 121 gasten (deelnemers) en 62 begeleiders (verpleging, rolstoelduwers, verzorging in de eetzaal, pastorale zorg, enzovoort).
Ook hier ervaar je die kracht van het samen bidden en zingen. Natuurlijk
kunnen we ook thuis op onze eigen tijd en in onze eigen ruimte bidden, maar
het is ook fijn om het met elkaar te doen. De stem van de één wordt versterkt
in de gemeenschap.
Tijdens een bedevaart voelen de deelnemers dat ze er niet alleen voor staan, je
gaat mee met de grote groep.
Een bijzondere manier van samen zingen heb ik twee keer in de maand juli
mogen ervaren. Allereerst bij de viering van een huwelijk in Overveen en later
die maand bij de Wereldjongerendagen in Krakau. Bij het huwelijk werd
onder andere het lied “Bless the Lord oh my soul” van Matt Redman
gezongen. Dit lied werd niet zomaar als ‘een liedje’ meegezongen, je voelde
dat het met overtuiging werd gezongen. Dat de tekst meer dan een paar
woorden waren, dat het ook echt werd gemeend.
Een paar weken later zong Matt Maher in de Tauron Arena in Krakau tijdens
the Night of Mercy. 18.000 Jongeren en begeleiders zongen (of beter brulden)
met overtuiging de liederen als “Alive Again” en “Christ is risen” mee. Die
zelfde groep werd na het “Lord, I need You” heel stil voor een moment van
aanbidding van het Heilig Sacrament. Dan ervaar je ook de kracht van de
gemeenschappelijke stilte.
Hoewel we in een wereld leven met voortdurend muziek en geluiden om ons
heen, ervaren ook veel mensen de stilte van het alleen zijn. Voor sommigen
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voelt het gelovig zijn, alsof je een eenling bent omdat er zo weinig anderen
zijn om het geloof mee te delen en te vieren.
Wat fijn is het dan als er momenten zijn om dat wel te doen. Om elkaar te
ondersteunen in de samenzang. En mocht iemand niet mee kunnen zingen of
de woorden niet meer weten, zijn er altijd anderen die wel door blijven gaan.
Soms is het ook mooi om even – niet te lang – stil te worden, om dan te
luisteren naar hoe de anderen zingen. Dat kan natuurlijk alleen als de anderen
blijven doorzingen.
Geloven en je geloof uiten is een privézaak. Iedereen heeft eigen woorden en
gebruiken om het geloof te beleven. En toch horen we ook bij een groter
geheel, de geloofsgemeenschap van de Kerk. Daarom komen we op zondag
samen in de kerk, om met elkaar het geloof te vieren, dat geeft wat kracht voor
de nieuwe week. Zoals een bedevaart mensen wat kracht en hoop geeft voor
de tijd die erna komt. Ave, ave, ave, Maria.
pastor Nico Kerssens

AGENDA en INTENTIES
WEEKAGENDA zaterdag 22 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2016
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zo. 23 okt.
11.00 uur:
Eucharistieviering, met Schola Cantorum
Kennemerland. Organist Nico Waasdorp.
voorganger:
pastor N.C.J. Kerssens
intenties:
Ben en Ria Sassen
Erna Heertje-Kreijmborg
Jo Hoogewerf-Houtkamp
Petronella van Rijn-Blom
di. 25 okt.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastoor B.J. Putter

do. 27 okt.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastor N.C.J. Kerssens

vr. 28 okt.

14.00 uur:

Huwelijksviering voor het bruidspaar
Jan Martinus van der Jagt en
Anna Patrycja Bilon.
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WEEKAGENDA zaterdag 29 oktober t/m vrijdag 4 november 2016
EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zo. 30 okt.
11.00 uur:
Eucharistieviering, met Cantate Domino.
Organist Paul Waerts.
voorganger:
pastoor B.J. Putter
intenties:
Riet van Dijk
Henk van der Pluijm
di. 1 nov.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastoor B.J. Putter

09.30 uur:
voorganger:
intentie:

ALLERZIELEN
Eucharistieviering in ,,De Blinkert”.
pastor G.H.W. Zaal
voor onze zieken en onze ouderen

wo. 2 nov.

19.00 uur:

do. 3 nov.

voorganger:
intentie:

Eucharistieviering, met Cantorij
Bloemendaal. Organist Paul Waerts.
pastoor B.J. Putter
voor alle overleden parochianen

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastor N.C.J. Kerssens

WEEKAGENDA zaterdag 5 november t/m vrijdag 11 november 2016
TWEEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zo. 6 nov.
11.00 uur:
Eucharistieviering.
Cantor/organist Paul Waerts.
voorganger:
pastoor B.J. Putter
intenties:
overleden familie Kimman-de Vos
Ton Doezie
di. 8 nov.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastoor B.J. Putter

do. 10 nov.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastor N.C.J. Kerssens
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WEEKAGENDA zaterdag 12 november t/m vrijdag 18 november 2016
DRIEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zo. 13 nov.
11.00 uur:
Eucharistieviering, met BOAZ-cantorij.
Organist Paul Waerts.
voorganger:
pastor N.C.J. Kerssens
intenties:
Lenie en Ton van Wijk
overleden ouders Bos-Wartena
Adrianus van Schie
Benno Ruland
Wilhelmina Derksen-Nas
overleden ouders Willemse-Spigt,
Riek, Kees, Martien, Kees Jansen,
Annie, Wim en Piet
di. 15 nov.

do. 17 nov.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastoor B.J. Putter

16.00 uur:
voorganger:
intentie:

Woord- en Communieviering in
“De Blinkert”.
pastor-diaken G.J. van der Wal
voor onze zieken en onze ouderen

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastor N.C.J. Kerssens

WEEKAGENDA zaterdag 19 november t/m vrijdag 25 november 2016
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
zo. 20 nov.
11.00 uur:
Eucharistieviering, met Cantate Domino.
Organist Paul Waerts.
Kinderkerk en crèche voor de allerkleinsten.
voorganger:
pastor N.C.J. Kerssens
intenties:
Ton Joosten
overleden ouders Van der Zwan-Willemse
overleden ouders Onel-Mittelmeijer
Jo Hoogewerf-Houtkamp
Anna Welbergen-van Vlijmen
Petronella van Rijn-Blom
Justine Koot
Henriette Bonarius en Rob Sijmons
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di. 22 nov.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastoor B.J. Putter

do. 24 nov.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastor N.C.J. Kerssens

WEEKAGENDA zaterdag 26 november t/m vrijdag 2 december 2016
EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
zo. 27 nov.
11.00 uur:
Eucharistieviering, met Schola Cantorum
Kennemerland. Organist Nico Waasdorp.
voorganger:
pastor Th.W. Duijves
intenties:
Ben en Ria Sassen
Erna Heertje-Kreijmborg
Riet van Dijk
Finie Willemse-Dahmen
Henk van der Pluijm
uit dankbaarheid bij een 65-jarig huwelijk
di. 29 nov.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastoor B.J. Putter

do. 1 dec..

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastor N.C.J. Kerssens

WEEKAGENDA zaterdag 3 december t/m vrijdag 9 december 2016
TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
zo. 4 dec.
11.00 uur:
Gezamenlijke BOAZ-Eucharistieviering, met
Agathakoor, bij gelegenheid van het 12,5 jarig
priesterjubileum van pastoor B.J. Putter.
Dirigente Hedwig Jurrius-Franssen en
organist Paul Waerts.
voorganger:
pastoor B.J. Putter en concelebranten pastor
N.C.J. Kerssens, diaken G.J. van der Wal
en predikant H. Schilder.
intenties:
overleden familie Jünger
Adrianus van Schie
Koen Iding
Benno Ruland
Ton Doezie
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di. 6 dec.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastoor B.J. Putter

wo. 7 dec.

09.30 uur:
voorganger:
intentie:

Eucharistieviering in ,,De Blinkert”.
pastor G.H.W. Zaal
voor onze zieken en onze ouderen

do. 8 dec.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastor N.C.J. Kerssens

WEEKAGENDA zaterdag 10 december t/m vrijdag 16 december 2016
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
zo. 11 dec.
11.00 uur:
Eucharistieviering, met BOAZ-cantorij.
Organist Paul Waerts.
voorganger:
pastoor B.J. Putter
intentie:
Lenie en Ton van Wijk
di. 13 dec.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastoor B.J. Putter

do. 15 dec.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastor N.C.J. Kerssens

GEDOOPT
Gelukwensen voor
Kiki Aimee Anne, dochter van
Roderik René Willem Pieter Lamers en
Jessica Johanna Catharina Maria van Hoogenhuyze.
Dat zij een gelukkig christenmens moge zijn.

GEHUWD
Frederik Charles Roels en Meike Helène Milou van de Wouw.
Dat zij open en ontvankelijk hun toekomst tegemoet gaan.
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OVERLEDEN
Maria Margaretha Scholte-Stijnman, 86 jaar.
Zij woonde Vondelweg 290, Haarlem.
Justine Maria Koot, 88 jaar.
Zij woonde Bramenlaan 2, Bentveld.
Martinus van der Veldt, 94 jaar.
Hij woonde Hoofdstraat 210, Santpoort-Noord.
Wilhelmina Johanna van der Linden-Steinhoff, 89 jaar.
Zij woonde in “De Blinkert”, Haarlem.
Gerrie Versloot, 79 jaar.
Zij woonde in “Zuiderhout”, Haarlem.
Dat zij mogen rusten in het licht van de verrijzenis.

JIJ GELOOFDE ECHT IN BOVEN
Ik heb de graven bezocht,
urnen vastgehouden van hen
die mij hun dood toevertrouwden.
In afscheid nemen
hadden wij het steeds over leven,
het samen delen van de tijd.
De herinneringen zijn gekomen,
heftiger dan ooit
terwijl jij hier ligt te dromen.
In het jullie missen
ben ik gaan gissen naar
de zin van bestaan en weer gaan.
Ik weet dat jij bemoedigend lacht
terwijl ik hier nog altijd wacht
ja, jij geloofde echt in boven.
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V I E R I N G E N i n a l l e B O A Z - PA R O C H I E S
EV
= Eucharistieviering
WOCO = Woord- en Communieviering
zondag 23 oktober 2016
Bloemendaal 10.00 uur:

WOCO voorg.:

Overveen
Aerdenhout
Zandvoort

EV
EV
EV

voorg.:
voorg.:
voorg.:

mevrouw B.F.A. van Holkvan ‘t Hof
pastor N.C.J. Kerssens
pastor W.H. Al
pastoor B.J. Putter

EV *
EV
WOCO
EV

voorg.:
voorg.:
voorg.:
voorg.:

pastor W.H. Al
pastoor B.J. Putter
pastor-diaken G.J.van der Wal
pastor N.C.J. Kerssens

11.00 uur:
10.00 uur:
09.30 uur:

zondag 30 oktober 2016
Bloemendaal 10.00 uur:
Overveen
11.00 uur:
Aerdenhout
10.00 uur:
Zandvoort
09.30 uur:
* Allerzielenviering

woensdag 2 november 2016 - ALLERZIELEN
Overveen
19.00 uur: EV
voorg.: pastoor B.J. Putter
zondag 6 november 2016
Bloemendaal 10.00 uur:
Overveen
11.00 uur:
Aerdenhout
10.00 uur:
Zandvoort
09.30 uur:
** Allerzielenviering

EV
EV
EV **
EV **

voorg.:
voorg.:
voorg.:
voorg.:

pastor N.C.J.Kerssens
pastoor B.J. Putter
pastor Th.W. Duijves
pastoor B.J. Putter

zondag 13 november 2016
Bloemendaal 10.00 uur:
Overveen
11.00 uur:
Aerdenhout
10.00 uur:
Zandvoort
09.30 uur:
*** Oecumenische viering

WOCO
EV
EV
EV ***

voorg.:
voorg.:
voorg.:
voorg.:

mevrouw C. Huisman
pastor N.C.J. Kerssens
pastor G.H.W. Zaal
pastoor B.J. Putter

EV
EV
EV
WOCO

voorg.:
voorg.:
voorg.:
voorg.:

pastor Th.W. Duijves
pastor N.C.J. Kerssens
pastor W.H. Al
pastor-diaken G.J.van der Wal

zondag 20 november 2016
Bloemendaal 10.00 uur:
Overveen
11.00 uur:
Aerdenhout
10.00 uur:
Zandvoort
09.30 uur:
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zondag 27 november 2016
Bloemendaal 10.00 uur: WOCO* voorg.:
Overveen
11.00 uur: EV
voorg.:
Aerdenhout
10.00 uur: WOCO voorg.:
Zandvoort
09.30 uur: EV
voorg.:
* Viering 25-jarig jubileum Anima Vitae

E. van den Borne
pastor Th.W. Duijves
mevrouw M.C.B.Th. GerlachButzelaar
pastor W.H. Al

zondag 4 december 2016
Bloemendaal 10.00 uur: geen viering
Overveen
11.00 uur: EV ** voorg.: pastoor B.J. Putter
Aerdenhout
10.00 uur: geen viering
Zandvoort
09.30 uur: geen viering
** BOAZ-viering in verband met 12,5 priesterjubileum van pastoor B.J. Putter
Concelebranten pastor N.C.J. Kerssens, diaken G.J. van der Wal en
predikant H. Schilder
zondag 11 december 2016
Bloemendaal 10.00 uur:
Overveen
11.00 uur:
Aerdenhout
10.00 uur:
Zandvoort
09.30 uur:

WOCO
EV
EV
EV

voorg.:
voorg.:
voorg.:
voorg.:

pastor-diaken G.J.van der Wal
pastoor B.J. Putter
pastor G.H.W. Zaal
pastor Th.W. Duijves

ADRESSEN KERKGEBOUWEN
Allerheiligste Drie-eenheid, Bispinckpark 1, 2061 SG BLOEMENDAAL
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen,
Korte Zijlweg 5, 2051 BD OVERVEEN
HH. Antonius en Paulus, Sparrenlaan 9, 2111 AE AERDENHOUT
H. Agatha, Grote Krocht 43, 2041 LV ZANDVOORT
Vier thuis LIVE de viering mee via www.boazparochies.nl/live.
Meerdere parochianen weten inmiddels onze live-uitzending van de zondagsviering in de kerk te vinden. Sinds ruim een half jaar hebben we in onze kerk
een camera hangen die trouw elke zondag de viering rechtstreeks uitzendt op
onze website. We hopen dat dit bekend wordt bij alle parochianen van de
BOAZ-parochies die graag de viering willen bijwonen, maar daar om welke
reden dan ook niet toe in staat zijn. Kent u nog mensen die in deze doelgroep
vallen? We stellen het zeer op prijs als u hen op de hoogte wilt stellen.
De vieringen zijn live te volgen via www.boazparochies.nl/live. Ook is hier
altijd de laatste uitzending te bekijken, dus ook na de uitzending kunt u alsnog
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de viering volgen. Alle uitzendingen zijn ook vinden op ustream.com of met
de ustream-app (voor mobiel of tablet). U kunt de vieringen vinden door te
zoeken op “boaz vieringen”.
WEBSITE-NIEUWS: www.boazparochies.nl
Zondagsvieringen: alle vieringen kunt u vinden op boazparochies.nl/vieringen
Alle activiteiten: een volledig overzicht van alle activiteiten kunt u vinden op:
boazparochies.nl/agenda
Thuis bekijken van de viering: de zondagsviering kunt u live thuis volgen of
achteraf bekijken op: boazparochies.nl/live
Laatste nieuws bekijken: boazparochies.nl of facebook.com/boazparochies

O P E N M O NU M E N T E N D A G 2 0 1 6
En goed gevoel op het einde van deze dag! Er kwamen ongeveer 50 bezoekers
om onze mooie kerk wat beter te leren kennen. Er valt zoveel te vertellen over
ons doopvont, glas-in-loodramen en kruiswegstaties aan veel jongere
bezoekers. Het Bloemendaals Weekblad heeft ook in een artikel aandacht aan
onze kerk gegeven.
Ontmoetingen met mensen die geïnteresseerd zijn in de historie van onze kerk
en ontwikkelingen in de Rooms-Katholieke Kerk geeft voldoening.
Een jonge man raakte ontroerd bij de bisschoppelijke grafkelder. Hij was niet
op de hoogte van het feit dat bisschop Mgr. Bomers in de kelder was bijgezet.
Hij had een aantal jaren met hem samengewerkt via ontwikkelingswerk in
Ethiopië en scholen met hem opgericht. Hij omschreef Mgr. Bomers als een
geweldige inspirerende man. Hij had dierbare herinneringen aan hem.
De afbeelding van de heilige Franciscus op de ramen kreeg extra aandacht.
Franciscus, die de stigmata ontvangt, kunnen wij zien in de kerk en zijn
afbeelding in de sacristie met vele dieren en de getemde bekeerde wolf van
Gupio kreeg veel aandacht.
De betekenis van het “Heilige Putje” in de sacristie was voor velen een
openbaring. Dank aan Hans van Roode en Peter Speet voor hun inbreng.
Volgend jaar is het thema “Boeren, burgers en buitenlui”. Bollenboeren
kunnen wij dan gedenken en over hun grote betekenis vertellen voor de
schatten in de kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen.
Cor Kroon
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EEN GOED BEGIN VAN HET NIEUWE KERKELIJKE JAAR!
Het komende pastorale jaar werd met een gezamenlijke BOAZ-viering ingeluid op zondag 18 september in de kerk te Overveen. Ongeveer 200 parochianen van de BOAZ-parochies uit Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en
Zandvoort waren aanwezig en hoorden de prachtige zang van de koren
Cantate Domino en de BOAZ-cantorij onder leiding van dirigent/organist
Paul.
Pastoor Putter sprak in zijn preek onder andere over de activiteiten die in het
komende jaar zullen plaatsvinden, zoals de nieuwe activiteiten van het BOAZLeerhuis (folders liggen achterin de kerken en zijn aan te vragen bij
secretariaat.boaz@outlook.com), de hulp aan de vluchtelingen, bijdragen
aan Voedselbanken en Speelgoedbank, Club BOAZ voor kinderen als vervolg
op hun Eerste Communie, waarbij spannende bijbelverhalen worden verteld,
het Communietraject, het Vormseltraject én voor het eerst een BOAZ-kerstmagazine, een gezamenlijk parochieblad van de vier parochies om ook andere
mensen nieuwsgierig te maken en te interesseren voor het katholieke geloof en
onze kerken.
Pastor Kerssens las het Evangelie voor en lectrices uit de diverse parochies
lazen de lezingen en misintenties, waarbij ook Oda Bonarius-Kraetzer werd
herdacht, die dit jaar op 1 augustus onverwachts overleed en die vanaf 1971
enorm veel heeft betekend voor de parochie Bloemendaal.
Tien kinderen waren in de Regenboogzaal aanwezig waar hen door Elsbeth,
Annemarie en Caroline een bijbelverhaal werd verteld en ze iets moois
mochten knutselen. Ook maakten zij het laatste deel van de viering in de kerk
mee. En na afloop kon men elkaar ontmoeten op het kerkplein, waar de zon
scheen en de koffiekopjes werden gevuld door vrijwilligers van de diverse
parochies en de lekkernijen grif van de hand gingen. Een goed begin van het
nieuwe kerkelijke jaar!
Paula van der Voorn, coördinator BOAZ-parochies
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REGIODAG BEZOEKVRIJWILLIGERS HAARLEM-KUST
op woensdag 21 september 2016 in de Moeder van de Verlosserkerk te
Haarlem.
In aanwezigheid van tien bezoekvrijwilligers is onder de bezielende leiding van
diaken Rob Mascini deze dag gehouden.
Na een meditatiemoment begon Rob met een korte diapresentatie. De eerste
dia had het opschrift: Waarom zijn wij op aarde?
De aanwezigen wisten het antwoord wel vanuit de catechismus: Wij zijn op
aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te
zijn.
Op de dia werd een kind gedoopt, ondergedompeld volgens de Oosterse
traditie, maar met twee handen stevig vastgehouden, opdat het niet zou verdrinken .
Een kind opgedragen aan God, aan de hand van God, maar ook door mensenhanden gedragen worden, opdat het tot nieuw leven komt.
In twee sessies zijn er casussen besproken over geloofs- en levensvragen die
bezoekvrijwilligers en pastores in gesprekken met de bezoeker tegenkomen.
Ieder bezoekvrijwilliger werd gevraagd om op de casus te reageren.
Vragen die niet eenvoudig te beantwoorden zijn, maar er werden handvatten
aangereikt door onderlinge reflectie op de casus.
De bezoekvrijwilligers hebben de dag als een positieve impuls ervaren om hun
belangrijke bezoekwerk vanuit een gelovige houding op een nog kundigere
wijze voort te zetten.
Rob heeft de presentatie afgesloten met de dia met het opschrift: Het Paradijs
is onze droom.
De dia met de koepel van de San Clemente in Rome, waarop de levensboom/
het kruis van Jezus, de hand van God die ons voert naar het Paradijs, naar
Eeuwig leven .
We hebben de dag afgesloten met een heerlijke lunch.
Hartelijk dank aan allen, die meegewerkt hebben aan deze dag.
pastor-diaken Gert Jan van der Wal
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WELKOM!
Het project van de Diaconale Zondag 2016 – 13 november
Haarlem en de omliggende plaatsen, zoals Bloemendaal, staan voor een
nieuwe uitdaging! De komende jaren worden zo’n 400 ‘statushouders’ gehuisvest, mensen die gevlucht zijn, in Nederland opgevangen werden en hier
een verblijfstatus hebben gekregen. Zij hebben recht op huisvesting en
financiële ondersteuning. Maar dat is niet voldoende om mensen zich echt
welkom te laten voelen. Daarom vraagt de Caritas in Haarlem en omgeving
uw steun. Samen met andere kerken en organisaties willen wij activiteiten
organiseren, samen met de nieuwkomers, zodat zij zich welkom voelen in
onze stad, in onze dorpen, in ons land.
Wij willen beginnen met een ontmoetingsdag. Een bijeenkomst met allerlei
activiteiten om hen een beetje wegwijs te maken in de Nederlandse
samenleving en met de Nederlandse gebruiken. In Nederland fietsen wij,
plakken wij zelf onze banden en rijden wij niet door een rood stoplicht! Waar
doe je goedkoop boodschappen? Moet je bang zijn voor de politie? En
waarom ga je eerst naar een huisarts en pas daarna naar een ziekenhuis? Voor
ons vanzelfsprekend. Voor hen nieuw! Na de ontmoetingsdag gaan wij samen
met hen bekijken wat we verder kunnen gaan doen. Er zijn veel organisaties
en mensen bij betrokken. Op de Diaconale Zondag 2016 vragen wij úw steun,
zodat de Caritas van de parochies in Haarlem, in Bloemendaal, in Overveen,
in Aerdenhout en in Zandvoort, mensen die gevlucht zijn hier een warm
welkom kunnen bieden.
U kunt ons steunen via een gift tijdens de collecte. U kunt ook een bijdrage
overmaken op rekening NL39 ABNA 0543 7729 34 van de PCI Overveen,
onder vermelding van Diaconale Zondag 2016. En mocht u een handje willen
helpen, dan bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij onze
Parochiële Caritas Instelling via tel. 06 – 516 166 25 of
e-mail ad.vanschaik@hotmail.nl

HELP ONS HELPEN!
Uw Parochiële Caritas Instelling
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CARITAS OVERVEEN – JAARBERICHT 2016
Kon in het jaarbericht van vorig jaar nog niet de naam van de nieuwe secretaris worden genoemd, vanaf eind 2015 is hij actief, en staat vermeld op de
achterpagina van Rondom de Toren. Intussen is hij niet alleen ingewerkt, hij
draagt de Caritas Instelling Overveen voluit mee als secretaris. Daarmee
bestaat het Caritasbestuur nu uit de volgende vijf personen: Lex Bouchier,
Melanie Carels-Bierhuizen, Irene van Rijsoort-Bosschaert, Ad van Schaik en
ondergetekende.
Collecte Diaconale Zondag – 13 november – voor Welkomstproject
Wat het caritaswerk betreft: op de Diaconale Zondag, dit jaar op 13 november, wordt gecollecteerd voor een nieuw project in Haarlem en omgeving ten
behoeve van die vluchtelingen/asielzoekers die statushouder zijn geworden en
bezig zijn om in te burgeren: een Welkomstproject. Anders gezegd: het diaconale project van dit jaar vergezelt de vluchtelingen/asielzoekers in de belangrijke volgende stap die ze zetten in hun nieuwe leefomgeving. Op zondag
6 november ligt een folder met nadere informatie op de lectuur-/infotafel
achterin de kerk. Het zal waarschijnlijk niemand verbazen dat ook dit jaar uw
Caritasinstelling de opbrengst van de collecte wil verdubbelen.
Financiële verantwoording
Naar goed gebruik en voorschrijft volgt hier een korte financiële verantwoording.
In het jaarbericht van 2015 stond dat de rentestand laag was. In 2016 is de
rentestand helaas nog verder gedaald. Gelukkig is het rendement van onze
deelneming in het beleggingsfonds van het bisdom tot en met juli 2016 hoger
dan de spaarrente bij banken. Deelname aan het beleggingsfonds loont dus
nog steeds. In de periode januari tot en met september 2016 heeft de PCI
ongeveer € 22.000,- besteed. Voor heel 2016 is aan financiële bedragen een
bedrag van € 31.000,- begroot. In de periode januari tot en met september
2016 zijn bedragen besteed voor persoonlijke financiële ondersteuning die
varieerden van € 250,- tot € 3.300,-. Voorbeelden van projecten die in deze
periode een financiële bijdrage hebben ontvangen zijn: “Antonius kookt”,
project voor vluchtelingen, en “Omzien naar elkaar” in het kader van het Jaar
van de Barmhartigheid.
Samenwerking Caritas Instellingen in BOAZ-verband
Sinds najaar 2015 zijn de drie Caritasinstellingen die het BOAZ-parochieverband kent – PCI Bloemendaal, PCI Overveen, IPCI Aerdenhout-Zandvoort –
de mogelijkheden gaan verkennen voor concrete vormen van onderlinge
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samenwerking, in lijn met het verband dat de parochies zelf onderling zijn
aangegaan. Vóór oktober 2017 wil het bisdom graag horen hoe in het BOAZverband de caritasvlag er bij hangt. De PCI’s hebben besloten te werk te gaan
volgens een tweetrapsraket: eerst wordt de PCI van Bloemendaal herenigd met
de PCI van Overveen, waaruit ze 90 jaar geleden is voortgekomen. De benodigde stappen voor deze hereniging zijn intussen gezet; we zijn in afwachting
van de goedkeuring van het bisdom. Vervolgens wordt het samenwerkingsverband tussen de nieuw ontstane PCI ‘Overveen/Bloemendaal’ met de IPCI
van Aerdenhout/Zandvoort vorm gegeven. Voor het functioneren van de
caritas betekent deze omvorming in elk geval dat we in BOAZ-verband elkaar
nog sneller en beter zullen vinden waar en wanneer dat nodig is.
Tot slot: een uitnodiging
Neem in voorkomend geval van (financiële) nood gerust contact op met de
Caritas Overveen! Voor de contactgegevens zie achterin Rondom de Toren en
de BOAZ-website. U kunt rekenen op onze hulpbereidheid.
Namens het PCI-bestuur, Bert Schumacher, voorzitter

FEEST in de BOAZ–PAROCHIES
Pastoor Bart Putter viert zijn 12,5 jarig priesterjubileum!
U bent van harte welkom bij de BOAZ-viering op zondag 4 december om
11.00 uur in Overveen.
Op maandag 5 december is het 12,5 jaar geleden dat ik de priesterwijding
mocht ontvangen in de kathedraal van Haarlem. Na mijn wijding mocht ik op
diverse plaatsen werkzaam zijn, zoals Heemstede, Bergen, Rome en Vogelenzang. En nu alweer twee jaar hier in de BOAZ-parochies.
Graag wil ik dit jubileum met zoveel mogelijk parochianen vieren, op zondag
4 december om 11.00 uur in de kerk van Overveen. De viering zal
tegelijkertijd een BOAZ-viering zijn, wat betekent dat er op de andere plaatsen geen viering zal zijn, en dat er na afloop weer gelegenheid is elkaar te
ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. Tijdens de viering
zal het Agathakoor uit Zandvoort de zang verzorgen.
Van harte welkom!
pastoor Bart Putter
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GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING
Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten
een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de
Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten.
En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden (Jakobus, 5, 1415).
Vroeg of laat wordt ieder mens geconfronteerd met ziekte, lijden en dood,
persoonlijk of bij dierbaren. Een dergelijke confrontatie maakt vaak diepe
gevoelens los: onmacht, ontmoediging, opstandigheid, eenzaamheid. Dikwijls
komen ingrijpende levensvragen naar boven: waarom ik? Waarom moet ik
sterven? Het kan een mens brengen tot revolte tegen God of juist de aandacht
aanscherpen voor het wezenlijke. Eigenlijk wil niemand ziek zijn en lijden.
Voortdurend zoeken mensen dan ook naar middelen om pijn en lijden te
verzachten. De liefdevolle en attente nabijheid van medemensen betekenen
voor een zieke heel veel. Met een opbeurend woord en liefdevolle zorg wordt
de zieke uit zijn isolement gehaald.
Ook Jezus is bijzonder begaan met zijn zieke medemens. Hij legt hen de
handen op, raakt hen aan, bestrijkt hen met speeksel, gebruikt slijk, vraagt dat
ze zich gaan wassen. Hij wil de héle mens genezen, naar lichaam én ziel. Zo
richt Hij de lamme op én vergeeft zijn zonden (vgl. Mc 2, 5-12). Sterker nog:
Jezus identificeert zich met de lijdenden en zieken: 'Ik was ziek en jullie
hebben naar Mij omgezien. Alles wat je voor één van deze minste broeders
van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan' (Mt 25, 36.40). Deze identificatie gaat zover dat Hij op het kruis 'al onze ziekten op zich neemt en al onze
kwalen heeft gedragen' (Mt 8, 17; vgl. Jes 53, 4).
Jezus geeft zijn kerk dezelfde opdracht mee. Hij zendt zijn leerlingen uit om te
genezen: 'Ze gingen op weg en riepen op tot bekering en ze dreven veel
demonen uit, zalfden veel zieken met olie en genazen ze' (Mc 6, 12-13). De
kerk doet Christus' liefde voor de zieken voortleven in haar pastorale zorg,
haar diaconaal dienstwerk, haar gebed. Op dit zorgend omgaan met zieken is
het ziekensacrament geënt. Jakobus schrijft er voor het eerst uitdrukkelijk over
(zie hierboven). De zieke die gezalfd wordt ontvangt een bijzondere gave van
de heilige Geest: een genade van bemoediging en vrede, van troost en moed
om over de pijn en de moeilijkheden van het lijden heen te komen. Zijn geloof
en vertrouwen op God worden versterkt en vernieuwd.
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De Ziekenzalving verbindt en verenigt de zieke ook met de Gekruisigde en
lijdende Heer. Jezus Christus is solidair geworden met de mens ook in pijn,
lijden en dood. Ook op de weg van lijden en ziekte ontmoet men Christus. Het
gelovige gebed zal de zieke 'redden' en 'oprichten' volgens de Jakobusbrief.
Hier worden paaswoorden gebruikt. De zieke zal opstaan en opgericht
worden tot eeuwig leven. Hier weerklinkt de toezegging: het wordt Pasen
voor de zieke!
De Ziekenzalving is de laatste sacramentele zalving in het leven van de
christen (vandaar de oude benaming: 'laatste oliesel'). Ze voltooit de zalvingen
van doopsel en vormsel die de christen al op de weg van het eeuwig leven
hadden gezet.
Toch is de Ziekenzalving niet het sacrament van de stervenden. Men kan ze
ontvangen telkens als men ernstige gezondheidsproblemen ondervindt of in
levensgevaar terecht komt.
Daarnaast hebben mensen ervaren hoe waardevol het kan zijn om in een
gemeenschappelijke viering dit sacrament te ontvangen en te beleven om
samen met anderen de eigen kwetsbaarheid en eindigheid onder ogen te zien.
Om elkaar te dragen in het geloof dat God mét ons blijft gaan, wat er ook
gebeurt.
Dit neemt niet weg dat de mogelijkheid blijft bestaan om de Ziekenzalving in
de privésfeer te ontvangen.
De parochianen van de BOAZ-parochies en de Moeder van de Verlosserkerk
in Schalkwijk, kunnen aan de gemeenschappelijke Ziekenzalving deelnemen.
Op de voorbereidingsmiddag én bij de viering zijn uw (klein)kinderen of
andere dierbaren van harte welkom!
De Gemeenschappelijke Viering van de Ziekenzalving wordt gehouden op
woensdag 15 maart 2017 om 14.00 uur in de kerk van de Allerheiligste
Drie-eenheid aan het Bispinckpark in Bloemendaal.
Voorgangers: Pastor Nico Kerssens en pastor-diaken Gert Jan van der Wal
De voorbereidingsmiddag is op woensdag 22 februari van 14.00 tot 16.00
uur in de kerk van de Allerheiligste Drie-eenheid aan het Bispinckpark in
Bloemendaal.
Voor alle betrokkenen is het een hele stap, want iedereen wordt geconfronteerd met het eigen levenseinde. Het kan u steun geven als in gezamenlijkheid
de Ziekenzalving wordt ontvangen in het bijzijn van uw dierbaren. Mogen we
hoop putten uit het volgende gebed:
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En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En
als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden (Jakobus, 5,15).
Wij vragen u, wilt u erover nadenken of u de Ziekenzalving in gemeenschappelijkheid wilt ontvangen. U kunt er met uw partner of kinderen of een vertrouwenspersoon over praten.
De voorgangers zijn uiteraard beschikbaar voor een gesprek met u.
U kunt u aanmelden door onderstaande strookje in te vullen en te sturen aan
uw parochie:
* Allerheiligste Drie-eenheid, Bispinckpark 1, 2061 SG BLOEMENDAAL
* Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Korte Zijlweg 7,
2051 BD OVERVEEN.
* Kerkelijk Bureau Antonius- en Pauluskerk en Agathakerk Zandvoort,
p/a Sparrenlaan 9, 2111 AE AERDENHOUT
* Parochiecentrum Moeder van de Verlosser, Prof. Eijkmanlaan 48,
2035 XB HAARLEM.
Of u kunt zich per e-mail aanmelden: secretariaat.boaz@outlook.com en
telefonisch (023) 527 74 62 bij Paula van der Voorn.
Met hartelijke groet,
pastor Nico Kerssens, 06 – 442 067 38, e-mail: ncjkerssens@yahoo.com
pastor-diaken Gert Jan van der Wal, 06 – 432 236 90,
e-mail: gertjanvanderwal@live.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende geeft zich op voor de Gemeenschappelijke Viering van de
Ziekenzalving op 15 maart 2017 om 14.00 uur in de kerk van de Allerheilligste Drie-eenheid te Bloemendaal en de voorbereidingsmiddag op
22 februari van 14.00-16.00 uur ook in de kerk te Bloemendaal.
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:

Parochie:
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ALLES BEWEEGT EN VERANDERT
Het is een open deur om te zeggen dat we in een tijd leven waarin soms
weinig meer lijkt op wat het leek. Over de hele aardbol gist er onrust en erger
dan dat. In ons eigen land staan instituties als politiek, zorg, onderwijs,
bedrijfsleven onder grote druk met gevaar voor omvallen.
Alles en iedereen is in beweging en verandert.
Het kan niet anders dan dat ditzelfde proces ook gaande en voelbaar is op
religieus gebied. Zo is ‘geloven’ iets geworden om uit te leggen en ‘de kerk’
voor veel mensen niet meer het geëigende adres om bij aan te kloppen voor
grote levensvragen en spiritualiteit.
Maar spiritualiteit en levensvragen zijn er nog steeds en zullen blijven komen.
Juist nu omdat veel niet meer vanzelfsprekend is.
Geïnspireerd door het boek ‘Verandering van Tijdperk’ van Jan Rotmans
schrijft Willem Putman, oud-docent en supervisor aan de Faculteit Katholieke
Theologie (Tilburg), hierover:
“De instituties die daar [spiritualiteit en levensvragen – lr] in het verleden op
een bepaalde manier vorm aan hebben gegeven, missen nu de flexibiliteit om
nog creatief op deze radicale veranderingen in te spelen. In zekere zin is dit
een natuurlijk proces. Er zijn in de historie meer van dit soort kantelmomenten aan te wijzen (bijvoorbeeld de industriële revolutie). Een kantelperiode brengt grote onzekerheden met zich mee. Want wij ervaren dat
bestaande systemen het af laten weten terwijl ‘de nieuwe orde nog ongrijpbaar is’ (Jan Rotmans). Men keert zich af van bepaalde systemen (politiek,
cultuur, religie), blijft onverschillig of men probeert deze juist krampachtig
tegen de tijdgeest te verdedigen. Anderen zoeken, al hebben ook zij geen
blauwdruk bij de hand, naar nieuwe wegen. Daarvoor zijn er mensen nodig
die het voortouw nemen.
Sociale ondernemers, noemt Rotmans hen, ‘koplopers, ‘friskijkers’, ‘dwarsdenkers’, ‘verbinders’ en ‘kantelaars’. Mensen met een missie zouden wij
zeggen.”
Zijn er bij ‘ons’ zulke mensen? Mensen die het vanuit hun christelijke/
katholieke traditie aandurven op weg te gaan met diegenen die behoefte
hebben aan andere vormen van spiritualiteit en zingeving?
Ja, al dan niet door omstandigheden gedwongen, zijn die er ook bij ‘ons’. Ook
al hebben ook zij geen blauwdruk van de toekomst van de kerk “zij laten het
er niet bij zitten en onderzoeken hoe die traditie waardoor zij aangeraakt zijn,
ook voor mensen van nu, juist daar waar zij van instituties zijn vervreemd, van
betekenis kan worden. Zij proberen niet uit alle macht de deuren van de kerk
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gesloten en de wereld buiten te houden. Zij stoppen het Verhaal in hun rugzak
en gaan erop uit in de hoop dat Verhaal met nieuwe mensen te kunnen delen.“
Zo is mevrouw L. na haar theologische opleiding gaan werken als freelance
kind-jeugd werker binnen een parochieverband (zes kerkgemeenschappen). Ze
weet allerlei dwarsverbanden te leggen (religare = verbinden!) en er ontstaan
mooie samenwerkingsprojecten, ook met scholen.
De heer van der P., pastoraal-theoloog, begon als geestelijk verzorger en werkt
nu (“het kwam gewoon op mijn pad”) als zelfstandig pastor. Hij legt zich toe
op vragen rond het levenseinde.
De heer v. M. is voorzitter van een stichting die het buurtpastoraat behartigt
nadat het bisdom zich had teruggetrokken. Er werken drie buurtpastores, ieder
passend bij de wijk waarin zij werken.
Mevrouw S. richt zich met haar eigen bedrijf op zingeving en de zakenwereld.
Het hart van hun zijn en werken is de christelijke traditie van het Verhaal van
God met de mensen en de mensen met God.
Alleen de vorm waarin zij dat doen - als zelfstandig ondernemer - is nieuw.
Tot voor enige tijd waren er alleen de gevestigde instituties van waaruit
pastores werkten. Maar voor velen bieden deze instituties geen of te smalle
wegen om de grote veranderingen van onze tijd aan te gaan. Deze mensen
zoeken, in het gunstigste geval, zelf hun weg.
Maar ongebaande wegen gaan, is niet gemakkelijk, voor niemand. Zowel
degene die op zoek is als degene die vanuit de christelijke traditie iets voor
een ander wil betekenen, voelt zich onzeker. Het zakelijke aspect maakt het
nog extra lastig.
En er zijn vragen als: wat moet ik me bij een zelfstandig pastor voorstellen?
Wat kan ik van haar of hem verwachten? Heel begrijpelijke en terechte
vragen.
Ook de kerkelijke overheid heeft haar begrijpelijke en terechte vragen bij deze
nieuwe ontwikkelingen. Hoe moet ze ermee omgaan ? Negeren, er niet mee
omgaan ? Niet erkennen ? Buitensluiten ?
Maar misschien zou het ook anders kunnen. Zo verraste het mij te lezen dat
mevrouw L. (zie boven) binnen een groot parochieverband werkt. Als er
eerlijke en open gesprekken gevoerd worden, blijkt veel te kunnen.
Ik bedoel geen verhoor, geen examen maar een gesprek waarin je oprecht
geïnteresseerd bent in elkaars visie en mogelijkheden. Waarin je het beiden
opbrengt de ander net zo serieus te nemen als jezelf. Dat vraagt veel, van alle
gesprekspartners. Maar we hebben elkaar veel te hard nodig om zindelijk te
blijven denken. Zonder traditie worden we los zand, zonder ruimte voor
nieuwe ontwikkelingen verstenen we.
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Hoe ongemakkelijk we het ook kunnen vinden: laten we blij zijn met friskijkers, durvers. Ze houden ons bij de les. Bovendien, hebben wij in Jezus
geen ‘voorbeeldige’ friskijker als richtsnoer ?
Aan het eind van dit veel te lange en taaie artikel kan ik het niet laten het slot
weer te geven van de tekst ‘Laten we durven’ van de Vlaamse schrijfster Griet
Op de Beeck. Ze sprak deze uit na de aanslagen in Brussel.
“Laten we ze openlaten: onze deuren, onze armen, onze geesten. Laten we
pantsers afleggen, en het en de andere tegemoet treden, telkens weer. Laten
we slapende honden keihard wakker maken. Blijven geloven in dromen die
ook uitkomen. Veel verwachten, genoeg spijt hebben, in zeven sloten tegelijk
lopen, alle dingen aankijken, ook dat wat ons verontrust. En laten we
minachting koesteren voor de hopeloosheid, weten wat we waard zijn, onszelf
gunnen wat we verdienen, want dat is vaak meer dan we geneigd zijn te
denken. En laten we begrijpen wat de liefde is, onthouden dat dat alles is, of
toch bijna. Laten we durven.
Ja.”
Met hartelijke groet, Landa Rave, em. pastor

HET ARCHIEF van onze PAROCHIE
(aflevering 197)
325-JARIG BESTAAN VAN ONZE PAROCHIE (deel II)
Naar aanleiding van dit gedenkwaardige jubileum, het 325-jarige bestaan van
onze parochie op 14 november 2017, zijn wij in het vorige nummer van
“Rondom de Toren” gestart met een kleine reeks afleveringen over de historie
van onze parochie en de pastores.
pastoor Hugo Joannes Gertenscheidt (zevende pastoor, 1813-1848)
Hij was reeds eerder kapelaan/waarnemer in onze parochie geweest. Hij had
bekendheid om zijn talent voor mediteren tijdens de Vastentijd. Hij was een
bijzonder vriendelijk en armvoelend mens. Op hoge leeftijd moest pastoor
Gertenscheidt een kunstbewerking aan zijn kaak ondergaan. Deze viel ongelukkig uit en belemmerde zijn spraakvermogen, wat evenwel de hechte band
met de gemeentenaren in het geheel niet verminderde. Hij overleed 3 juli 1848
en werd op het algemene kerkhof te Overveen begraven.
Kapelaan P.M. Snickers nam waar tot de komst van de achtste pastoor van
Overveen. Later werd hij bisschop van Haarlem en ten slotte aartsbisschop van
Utrecht.
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pastoor Antonius Jacobus Josephus Keil (achtste pastoor, 1848-1854)
Geboren te Harlingen in 1793 uit protestantse ouders, ging na een aantal
ontwikkelingen over naar het katholicisme, studeerde te Mechelen en werd
aldaar priester gewijd. In 1848 werd hij te Overveen benoemd.
Jammer dat deze begaafde priester, hij schreef onder andere artikelen voor toen
bekende katholieke tijdschriften, niet het talent bezat om in zijn bediening die
invloed uit te oefenen waaraan een gemeente behoefte had. Hij bleef altijd een
gesloten huis, waarin men slechts bij toeval iets te zien kreeg. Zijn gaven
werden niet erkend en daarom niet gewaardeerd.
Er deden zich tijdens zijn pastoraat twee belangrijke gebeurtenissen voor:
- het herstel van de Bisschoppelijke hiërarchie in 1853 door paus Pius XI.
Nederland was geen missieland meer;
- de gunstige ontwikkeling van de bloembollenteelt en –handel, onder
meer te Overveen, waardoor er meer financiële armslag kwam. Op
10 februari 1849 kon pastoor Keil de aartspriester berichten dat de
gemeente een terrein naast de kerk had aangekocht, groot 200 R.R. voor
ƒ 2.000,- (¾ uit liefdesgiften). Ook werd het denkbeeld levendig de
bestaande kerk te vergroten, of liever, een nieuwe te bouwen. Eerst
werd op het gekochte terrein het r.-k. kerkhof aangelegd, op 27 maart
1851 ingewijd door de aartspriester Van der Hagen.
Bij gelegenheid van het Vormsel, op 11 oktober 1853 in onze kerk toegediend
aan 57 jongens en 86 meisjes, werd het denkbeeld van een nieuwe kerk met de
bisschop besproken, maar er werd geen besluit genomen. Op 1 september 1854
vertrok pastoor Keil naar Naaldwijk. Hij overleed op 19 april 1866, 73 jaar oud.
In het “Memoriaal”, waarin de gebeurtenissen van belang door de pastores werd
opgetekend, kwam onderstaand (uiterst verkort) uittreksel voor van de ontvangsten en uitgaven. Het is illustrerend voor die jaren. Jammer genoeg werd het
“Memoriaal” niet door elke pastoor bijgehouden.
Beknopt uittreksel “Memoriaal” van ontvangsten (O) en uitgaven (U)
vanaf augustus 1836 – in guldens – Parochie Overveen
jaar maand O/U omschrijving
1836 aug.
1837 mei
sept.

U
U
U

bedrag

tractement pastoor
prentjes op Allerkinderendag
orgelmaker Van den Brink
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33
1
53

jaar maand O/U
1837 okt.
U
dec.
U
1838 april
U
1839 aug.
U
1840 jan.
U
1841 nov.
1842 mei
1844 juni
nov.

1845 mei
aug.
nov.
1846 jan.
nov.

U
U
O
O
O
O
U
O
U
U
O
U
O

1847 maart
dec.

U
O

1848 febr.

U
O

1849 dec.

U

1851 dec.

U
U

omschrijving
zand en bezems voor de kerk
Dijkman de behanger
koek op Allerkinderendag 1836 en 1837
orgelmaker Van den Brink: 2 jaar reparatie
firma Hamburg & Hendriksen:
geleverd waslicht
matten voor de kerk
belletjes voor de kerkzakjes
Toon Roozen: plaats in de dwarsbank
J.P. Mol: plaats no.1 in de zijbank
Piet Geerlings: plaats in de mannenbank
van Albert Faase
Toon Roozen: plaats Terburgh op eerste regel
organist H. van Velsen: halfjaar tractement
A. Roozen: plaats no. 2 in de nieuwe bank
orgeltrapper
zijden stoffen, nieuwe voering vermaken en
maakloon diverse kazuifels en kerkengoed
collecte voor reparatie en vernieuwing orgel
orgelmaker Van den Brink: vernieuwing orgel
wed. Eldering: aankoop van de stoel van
Jan Weehuizen
wed. de Nijs: koek op Allerkinderendag
de Wolf: een plaats in de armendwarsbank en
een vrouwenplaats in de derde regel
Eerw. deken: onkosten voor het vormen
Grippeling: voor vrouwenplaats van
wed. Scheelings bij het altaar
waslicht op de communiebank in de vroege
diensten
pastoor: een jaar tractement
P. Erkelens: stucadoor, witten van de kerk

bedrag
1
9
38
30
245
35
1
10
10
6
42
25
10
3
27
271
362
23
19
47
7
37
3
500
618

Wordt vervolgd, met af en toe een onderbreking.
Historische werkgroep, Henk Mandjes
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A D V E N T S A C T I E 2 01 6:
PROJECT van de ZUSTERS van de GOEDE HERDER
in BURKINA FASO
De zusters van de Goede Herder zijn sinds 1860 actief in Nederland. De van
oorsprong Franse congregatie telt wereldwijd bijna 3800 leden die in meer dan
70 landen actief zijn. Hun activiteiten stellen altijd vrouwen en kinderen in
kwetsbare situaties centraal. Denk daarbij aan mensenhandel, gedwongen
prostitutie en extreme armoede. Rond dit thema hebben zij als Niet Gouvernementele Organisatie (NGO) ook een adviserende rol in de ECOSOC van de
Verenigde Naties.
De Nederlandse zusters woonden en werkten bijna 90 jaar op Landgoed
Dennenheuvel in klooster Euphrasia in Bloemendaal. Sinds 2014 wonen zij in
verzorgingshuis Bosbeek in Heemstede. Maar de Nederlandse zusters blijven,
ook nu ze op leeftijd zijn gekomen, trouw aan hun roeping en blijven zich
verbinden met mensen in kwetsbare situaties. Ze zijn daarom zeer dankbaar in
2016 door de Bisschoppelijke Adventsactie te zijn geselecteerd als projectpartner voor één van de projecten van de zusters van de Goede Herder, in
Burkina Faso. De staf van de Nederlandse zusters begeleidt deze partnerschap
met de adventsactie.
Meer over het project
De zusters van de Goede Herder werken sinds maart 2011 in Burkina Faso,
een van de armste landen van de wereld. Ze werken met vrouwen en kinderen
in de sloppenwijk Burkinabé in de stad Bobodioulassou. Het gebrek aan
infrastructuur en overheidsdiensten (onderwijs, gezondheidszorg) maakt de
situatie van vrouwen en kinderen kwetsbaar, waardoor ze gemakkelijk slachtoffer worden van geweld en mensenhandel.
Enkele cijfers: Minder dan de helft van de bewoners heeft ooit onderwijs
gekregen en tien procent is analfabeet. Negen van de tien meisjes werken in de
huishouding en worden door hun werkgevers uitgebuit. Bijna alle meisjes zijn
fysiek of verbaal misbruikt door ouders, familieleden, vrouwenhandelaars of
pooiers. Een schamele 15% van de meisjes komt uit een stabiel gezin. De
zusters willen deze kwetsbare groepen beschermen door hen onderdak te
bieden, hun capaciteiten te ontwikkelen en een stimulerende omgeving voor
kleine kinderen te creëren.
Hoe hebben de zusters dit aangepakt?
In juni 2014 opende Yelemani, een restaurant met 42 plaatsen waar mensen
’s avonds komen eten. Overdag is dezelfde locatie een trainingscentrum voor
jonge vrouwen. De opleiding en begeleiding variëren van catering, koken,
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banketbakkerij en Frans tot psycho-sociale ondersteuning en internet- en
computervaardigheden.
De zusters hebben ook een huis ingericht voor de opvang van vijftien meisjes
en vrouwen die slachtoffer werden van geweld. De meiden hebben vaak al een
of meer kinderen. Voor deze kinderen zijn een peuteropvang en een kleuterschool opengegaan sinds september 2016.
Langetermijnplanning
Op middellange termijn bevordert het project de sociale en economische
integratie van vrouwen in alle lagen van de maatschappij. Op lange termijn
voorziet het project de verbetering van de algemene levensomstandigheden
van vrouwen en kinderen, en toename van gendergelijkwaardigheid en emancipatie. De zusters hopen met inclusief en kwalitatief onderwijs voor iedereen
het levenslange leren te bevorderen. Kortom: nieuwe kansen om een eigen
leven op te kunnen bouwen.
Wat kunt u doen om mee te helpen?
Tijdens de Advent zal er via de landelijke Adventsactie 2016 aandacht zijn
voor ons project. In de kerk zal er door middel van een collecte gevraagd
worden om uw bijdrage. Maar er is meer.
Op zondag 11 december om 14.00 uur zal het Strijkersensemble Stringwise een geweldig optreden verzorgen in de kerk van Bloemendaal.
Stringwise is een groep getalenteerde jonge violisten (van 9 tot 13 jaar oud),
die behoorlijk aan de weg timmeren. Onder andere traden zij op voor Prinses
Beatrix, traden ze op tv op met André Rieu en sommigen van hen wonnen al
enkele prijzen op verschillende vioolconcoursen. Deze groep kinderen wil
zich verbinden met de kinderen in Burkina Faso door muziek tr maken en de
opbrengst volledig aan het project te schenken. U bent van harte welkom om
dit heel bijzonder concert mee te maken!

VREDESGEBED voor STAD en WERELD
Om de hoop op vrede levend te houden.
Laat ik mijn licht aansteken, zegt de ster,
en in het midden laten of het zal helpen om de duisternis te verjagen.
Eerste maandag van de maand om 12.30 uur in de kerk
H. Antonius van Padua, Nieuwe Groenmarkt 12, Haarlem.
Na afloop koffie/thee bij ,,Stem in de Stad”, Nieuwe Groenmarkt 22.
De data van het Vredesgebed in de komende maanden zijn:
7 november en 5 december.
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VERLICHT
Een wandeltocht voor de Allerzielen,
je moet het meemaken om het te zien.
Het begon met een lichtje bovendien.
Heel vredig, zingend en rustig lopend,
beleeft het met je eigen ogen.
Je voelt de geest van vrijheid,
met je lampion als eenheid
in gedachten je gedicht uitroepen,
aan onze geliefden in de Hemel,
laat jij het lichtje varen voor zeker,
Vader omhelst hun zielen.
Dat het lichtje mag schijnen
in de harten van de nabestaanden.
Laat het verdriet toch eens verdwijnen.
Dat ze zich verder mogen verblijden
en een ander leven mogen leiden.
Vader strooit ze dan een zegen uit
dat het lichtje nooit meer
uitgaat in deze tijden.
Amen.

UITVAARTEN in OVERVEEN
Deze worden gedaan door de pastoor, de diaken en daartoe opgeleide parochianen. Uitgangspunt daarbij is dat de voorganger voldoende tijd heeft om
de uitvaart zorgvuldig en in overleg met de familie en/of na(ast)bestaanden
voor te bereiden.
Voor inlichtingen of afspraken hieromtrent kunt u bellen
naar het parochiebureau: (023) 527 74 62
(maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur)
of naar:
C.A.G. Kroon: 06 – 271 660 33
of naar:
pastor N.C.J. Kerssens, tel. mobiel 06 – 442 067 38
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K E R K W IJ S A M E N
,,Kerk wij samen”, dat is een uitdrukking die wij vaak horen. Maar ,,kerk wij
samen” zijn wij niet alleen binnen de muren van het kerkgebouw, doch ook
daarbuiten.
In onze eigen straat kunnen wij veel voor elkaar betekenen. Als er bijvoorbeeld iemand in uw naaste omgeving ziek is of bijzondere aandacht nodig
heeft, is het goed als u dat doorgeeft aan de wijkcontactpersoon of aan het
parochiebureau. Dit geldt ook voor nieuwkomers in onze parochiegemeenschap.
Laat het weten! Zo kunt u een belangrijke schakel zijn om het ideaal ,,kerk wij
samen” te realiseren.
PAROCHIANEN ZIEK?
Vroeger kregen wij bericht als een parochiaan ziek was, óf in het ziekenhuis
werd opgenomen, óf thuis werd verpleegd.
Nog steeds stellen de pastores en de werkgroepen het op prijs dat dit aan hen
wordt doorgegeven.
Wilt u dan even onderstaande gegevens invullen?

Hierbij wil ik laten weten, dat
Naam/Voorletters
Adres
Postcode/Woonplaats
Geboortedatum
Telefoon

:___________________________________________
:___________________________________________
:___________________________________________
:___________________________________________
:___________________________________________

bezoek thuis op prijs stelt
of
per
:_____________________________________ (datum)
In het
:__________________________________(ziekenhuis)
is/wordt opgenomen.
AFGEVEN AAN HET PAROCHIEBUREAU
OF DE WIJKCONTACTPERSOON
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Pastoor dr. B.J. Putter

Pastor N.C.J. Kerssens
Pastor-diaken
G.J. van der Wal
Pastor-diaken
J.H.J. Belt

Parochiebestuur
van de
Personele Unie

Parochiebureau
Locatiecoördinator

Financiële Commissie

Kerkbijdrage/Kerkbalans
Kerkhof

PCI

Secretariaat
BOAZ-parochies

Zonnebloem

Aloysiusschool
Peuterspeelzaal
Redactieadres
“Rondom de Toren”

Grote Krocht 43, 2042 LV ZANDVOORT
tel. (023) 571 26 85, mobiel 06 – 128 333 48
e-mail: bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Sparrenlaan 9a, 2111 AE AERDENHOUT
tel. mobiel 06 – 442 067 38
e-mail: ncjkerssens@yahoo.com
Kanaalweg 14, 1165 LW HALFWEG
tel. (020) 497 76 12, mobiel 06 – 432 236 90
e-mail: gertjanvanderwal@live.nl
Generaal Spoorlaan 19, 2111 WS AERDENHOUT
tel. (023) 576 88 59, mobiel 06 – 149 977 95
e-mail: jhjbelt@gmail.com
pastoor B.J. Putter, voorzitter
S. Perrick, vicevoorzitter
J.G.A. Struycken, secretaris
C.A.G. Kroon, penningmeester
leden: J.P.M. Akerboom, W.J.F.L. Beerkens,
M.F.L. Rademakers
pastorie, Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN
tel. (023) 527 74 62, e-mail: parochie.olvoo@planet.nl
geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
P.C.J. Speet, ad interim
mobiel 06 – 133 544 50 (tijdens kantooruren)
bankrekening NL83 INGB 0000 0790 36 en
bankrekening NL84 ABNA 0562 2379 17 ten name van
Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Overveen
bankrekening NL59 INGB 0002 2526 56 ten name van
Adm. Kerkbijdrage Parochie Overveen
J.B.G. Koppelman, tel. (023) 524 11 46
parochiebureau, tel. (023) 527 74 62
mevrouw P.P.M. van der Voorn
A.H.M. van Schaik, secretaris, tel. mobiel 06 – 516 166 25
e-mail: Ad.vanschaik@hotmail.com
bankrekening (voor mensen in nood): NL39 ABNA 0543 7729 34
ten name van Parochiële Caritas Instelling Overveen
postadres: Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN
mevrouw P.P.M. van der Voorn, coördinator BOAZ-parochies
tel. (023) 527 74 62, e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com
www.boazparochies.nl
adres: Korte Zijlweg 7, 2051 BD OVERVEEN
inlichtingen: tel. (023) 542 62 22 – secretaris
tel. (023) 526 77 02 – voorzitter
bankrekening NL31 INGB 0000 2990 95
Zandvoorterpad 8, 2051 BC OVERVEEN
tel. (023) 527 73 79, directeur: A.W.M. Henneman
tel. (023) 527 73 77, leidster: mevrouw H.M. Tebbenhof
mevrouw M.C. van der Aar
Willem de Zwijgerlaan 88, 2051 KJ OVERVEEN
tel. (023) 527 54 26, e-mail: mcvanderaar@planet.nl
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Uw wijkcontactpersoon is:
Adres:
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