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GEEN VREDE ZONDER BARMHARTIGHEID
In de vredesweek op 18 september 2016 beginnen we met een gezamenlijke
BOAZ-viering in Overveen om 11.00 uur. Een viering, die de gezamenlijkheid onderstreept van onze kerkgemeenschappen en vanuit dit samenzijn ons
mag inspireren om vrede te brengen aan elkaar en aan de mensen die wij
ontmoeten.
Paus Franciscus legt in het jaar van de Barmhartigheid er de nadruk op, dat
vrede alleen tot stand kan komen als wij barmhartig kunnen zijn.
De evangelist Lucas maakt barmhartigheid concreet door werkwoorden te
gebruiken als: omzien, zien, bewogen worden en in beweging komen, vergeven en redden wie verloren zijn. De verhalen van Jezus leren ons hoe een
mens barmhartig kan leven.
Wellicht kan het volgende verhaal ons helpen om inzicht te krijgen wat er
vaak aan ons ontbreekt.

Het speelt zich af in een Joods dorp in het oude Rusland. Een vluchteling
vindt zijn toevlucht bij de rabbijn in het dorp. Kozakken hebben hem
verdreven en zullen hem doden als ze hem vinden. De rabbijn neemt de
vluchteling in zijn huis op. Als de inwoners van het dorp dat horen, gaan ze
naar hun rabbi en zeggen: “Besef je niet wat er straks met ons gaat gebeuren?
Ons hele dorp wordt door de Kozakken uitgemoord.” De rabbi legt hen uit dat
het toch een opdracht van de Thora is om iemand, die men naar het leven
staat, gastvrijheid te verlenen. Maar de dorpelingen blijven protesteren en
vragen hem de vluchteling uit te leveren. Vertwijfeld trekt de rabbi zich terug
en de hele nacht verdiept hij zich in de Talmoed (verzameling van
commentaren van Joodse wetten, de Misjna, de Joodse overlevering). Bij het
aanbreken van de dag leest hij een tekst die luidt: “Omwille van één mens
hoeft niet het hele volk om te komen.”
Dan gaat hij naar de vluchteling en leest de tekst voor. Op hetzelfde moment
komen de Kozakken het dorp binnen en roepen: “Zeg ons waar de vluchteling
zich ophoudt of anders zullen we het hele dorp platbranden.” Dan treedt de
rabbi naar buiten en zegt: “Hier is hij.”
Van de ochtend tot de avond vieren de mensen in het dorp feest. Maar de rabbi
laat zich niet zien. Vol schuldgevoelens zit hij in zijn kamer voor zich uit te
staren.
Totdat plots de profeet Elia voor hem staat, de profeet die de komst van de
Messias aankondigt. En deze vraagt hem: “Wat heb je gedaan?”
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De rabbi antwoordt: “Ik heb één mens laten omkomen om het hele volk te
sparen. Dan zegt Elia: “Die opgejaagde vluchteling, dat was de Messias”.
“Maar hoe kon ik dat weten?”, vraagt de rabbi. “Als je niet de hele nacht
in je boeken had gezocht, maar één keer in het gezicht van de man had
gekeken, dan had je het geweten.”
De vluchteling kruiste het pad van de rabbijn. De aandacht van de rabbijn was
ergens anders. Hij had de man niet aangekeken en gezien van aangezicht tot
aangezicht. Hij was te zeer in beslag genomen door het lezen in de boeken,
daardoor ziet hij niet het gelaat van de vluchteling en de spanning en de angst
kan hij evenmin van het gelaat van de vluchteling aflezen.
Wie kijkt in het gelaat van een ander ziet in dit gelaat een uitnodiging,
een vraag om hulp. Als we er voor openstaan, zet ons dat in beweging en
aan het werk. In het gelaat van de vluchteling is het uiteindelijk God die
ons aanspreekt en roept. Voor wie niet kijkt in het gelaat van de ander,
blijft de Ander een vreemdeling.

Vrede vraagt om omzien, bewogen worden en in beweging komen, vergeven
en redden wie verloren zijn. Mogen wij geïnspireerd worden door de woorden
van het evangelie om als christenen vredebrengers te worden in onze
gemeenschappen en in de wereld om ons heen.
pastor-diaken Gert Jan van der Wal
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AGENDA en INTENTIES
WEEKAGENDA zaterdag 27 augustus t/m vrijdag 2 september 2016
TWEEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zo. 28 aug.
11.00 uur:
Eucharistieviering.
Cantor/organist Paul Waerts.
voorganger:
pastor N.C.J. Kerssens
intenties:
pastor Jan Hopman
Ben en Ria Sassen
Erna Heertje-Kreijmborg
Riet van Dijk
Gertrudy Amory
Henk van der Pluijm
Isabel Davids
di. 30 aug.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastor N.C.J. Kerssens

do. 1 sept.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastor N.C.J. Kerssens

WEEKAGENDA zaterdag 3 september t/m vrijdag 9 september 2016
DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zo. 4 sept.
11.00 uur:
Eucharistieviering, met BOAZ-cantorij.
Organist Paul Waerts.
voorganger:
pastor N.C.J. Kerssens
intenties:
Benno Ruland
Ton Doezie
di. 6 sept.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastoor B.J. Putter

wo. 7 sept.

09.30 uur:
voorganger:
intentie:

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

do. 8 sept.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastor N.C.J. Kerssens
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WEEKAGENDA zaterdag 10 september t/m vrijdag 16 september 2016
VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zo. 11 sept.
11.00 uur:
Eucharistieviering..
Cantor/organist Paul Waerts.
voorganger:
pastoor B.J. Putter
intenties:
Lenie en Ton van Wijk
overleden familie Jünger
Petrus Willemse
Herman Vreenegoor
Jan Groenendijk
Adrianus van Schie
Koen Iding
di. 13 sept.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastoor B.J. Putter

do. 15 sept.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastor N.C.J. Kerssens

WEEKAGENDA zaterdag 17 september t/m vrijdag 23 september 2016
VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
za. 17 sept.
14.00 uur:
Huwelijksviering voor het bruidspaar
Frederik Charles Roels en
Meike Helène Milou van de Wouw.
voorganger:
pastoor B.J. Putter
zo. 18 sept.

11.00 uur:

voorgangers:
intenties:

di. 20 sept.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering, BOAZ-viering, met
Cantate Domino en BOAZ-cantorij.
Dirigent/organist Paul Waerts.
Kinderkerk en crèche voor de allerkleinsten.
pastoor B.J. Putter en
pastor N.C.J. Kerssens
Ton Joosten
overleden ouders Bos-Wartena
overleden ouders Onel-Mittelmeijer
Wilhelmina Derksen-Nas
Herman van Tol
Eucharistieviering
pastoor B.J. Putter
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16.00 uur:

do. 22 sept.

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 24 september t/m vrijdag 30 september 2016
ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zo. 25 sept.
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
overleden ouders Van der Zwan-Willemse
Riet van Dijk
Gertruda Amory
Henk van der Pluijm
Jo Hoogewerf-Houtkamp
di. 27 sept.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastoor B.J. Putter

do. 29 sept.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastor N.C.J. Kerssens

WEEKAGENDA zaterdag 1 oktober t/m vrijdag 7 oktober 2016
ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zo. 2 okt.
11.00 uur:
Eucharistieviering, met BOAZ-cantorij.
Organist Paul Waerts.
voorganger:
pastoor B.J. Putter
intentie:
Ton Doezie
di. 4 okt.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastoor B.J. Putter
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wo. 5 okt.

09.30 uur:
voorganger:
intentie:

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

do. 6 okt.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastor N.C.J. Kerssens

WEEKAGENDA zaterdag 8 oktober t/m vrijdag 14 oktober 2016
ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zo. 9 okt.
11.00 uur:
Eucharistieviering.
Cantor/organist Paul Waerts.
voorganger:
pastor N.C.J. Kerssens
intenties:
Lenie en Ton van Wijk
Herman Vreenegoor
Jan Groenendijk
Adrianus van Schie
Koen Iding
di. 11 okt.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastoor B.J. Putter

do. 13 okt.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastor N.C.J. Kerssens

W
WEEKAGENDA zaterdag 15 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016
NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zo. 16 okt.
11.00 uur:
Eucharistieviering, met Cantate Domino.
Organist Paul Waerts.
voorganger:
pastoor B.J. Putter
intenties:
overleden ouders Van der Zwan-Willemse
overleden familie Straathof
overleden ouders Bos-Wartena
Anna Welbergen-van Vlijmen
Wilhelmina Derksen-Nas
di. 18 okt.

09.00 uur:
voorganger:

Eucharistieviering
pastoor B.J. Putter
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16.00 uur:

do. 20 okt.

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

GEHUWD
Alan Joseph Murphy en Alexandra Sophie de Boer.
Eric Hendrikus Jonkhout en Aukje Janke Veenstra.
Dat zij open en ontvankelijk hun toekomst tegemoet gaan.

OVERLEDEN
Wilhelmina Bernardina M. Derksen-Nas, 94 jaar.
Zij woonde Plesmanplein 10, Haarlem.
Antonius Maria Doezie, 70 jaar.
Hij woonde Jo Sterckstraat 30, Haarlem.
Anna Maria Josepha Welbergen-van Vlijmen, 88 jaar.
Zij woonde in Zürich, Zwiterserland.
Petronella Maria van Rijn-Blom, 97 jaar.
Zij woonde Bramenlaan 2, “Bodaan”, Bentveld.

Dat zij mogen rusten in het licht van de verrijzenis.
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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 28 augustus 2016
Bloemendaal 10.00 uur:
Overveen
11.00 uur:
Aerdenhout
10.00 uur:
Zandvoort
09.30 uur:

WOCO
EV
WOCO
EV

zondag 4 september 2016
Bloemendaal 10.00 uur: WOCO
Overveen
11.00 uur: EV
Aerdenhout
10.00 uur: EV
Zandvoort
09.30 uur: WOCO*
* Oecumenische viering

zondag 11 september 2016
Bloemendaal 10.00 uur:
Overveen
11.00 uur:
Aerdenhout
10.00 uur:
Zandvoort
09.30 uur:

EV
EV
EV
EV

zondag 18 september 2016
Bloemendaal geen viering
Overveen
11.00 uur: EV **

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

R.J.B. Bremer
pastor N.C.J. Kerssens
diaken A.J.G.M. Captijn
pastor N.C.J. Kerssens

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

E. van den Borne
pastor N.C.J. Kerssens
pastor Th.W. Duijves
pastor-diaken G.J.van der Wal
dominee T.G. van der Linden

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

pastor W.H. Al
pastoor B.J. Putter
pastor N.C.J. Kerssens
pastoor B.J. Putter

voorg.:

pastoor B.J. Putter en
pastor N.C.J. Kerssens

Aerdenhout
geen viering
Zandvoort
geen viering
** BOAZ-viering – begin pastorale jaar

zondag 25 september 2016
Bloemendaal 10.00 uur: WOCO voorg.:
Overveen
11.00 uur: EV
voorg.:
Aerdenhout
10.00 uur: EV
voorg.:
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pastor-diaken G.J.van der Wal
pastor N.C.J. Kerssens
pastor W.H. Al

Zandvoort
09.30 uur:
zondag 2 oktober 2016
Bloemendaal 10.00 uur:
Overveen
11.00 uur:
Aerdenhout
10.00 uur:

EV

voorg.:

Zandvoort
09.30 uur:
* Familieviering

EV

voorg.:

zondag 9 oktober 2016
Bloemendaal 10.00 uur:
Overveen
11.00 uur:
Aerdenhout
10.00 uur:
Zandvoort
09.30 uur:

EV
EV
WOCO
WOCO

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

pastoor B.J. Putter
pastor N.C.J. Kerssens
pastor-diaken G.J.van der Wal
mevrouw M.J.M. BoddaertGeerards

zondag 16 oktober 2016
Bloemendaal 10.00 uur:
Overveen
11.00 uur:
Aerdenhout
10.00 uur:
Zandvoort
09.30 uur:

EV
EV
EV
EV

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

pastor G.H.W. Zaal
pastoor B.J. Putter
pastror N.C.J. Kerssens
pastror Th.W. Duijves

EV *
voorg.:
EV
voorg.:
WOCO voorg.:

pastor N.C.J. Kerssens
pastor N.C.J. Kerssens
pastoor B.J. Putter
mevrouw M.C.B.Th. GerlachButzelaar
pastoor B.J. Putter

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.
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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
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

R E A C T I E v a n B I S S C H O P J. M. P U N T
op de aanslag in Frankrijk, op pater Jacques Hamel
De aanslagen van de laatste weken maken me allereerst bedroefd en sprakeloos. We kenden het van het Midden-Oosten, maar het komt steeds dichterbij.
De wreedheid is ongekend. Volkomen onschuldige mensen worden gedood,
verminkt, hun dierbaren in diep verdriet gestort. Mijn hart is bij de slachtoffers. Zelfs in een kerk is men blijkbaar niet meer veilig. De haat stopt zelfs
niet bij het huis van God, dat toch bijna altijd en overal gerespecteerd werd als
laatste wijkplaats voor mensen in nood, als plaats van gebed en spiritualiteit.
Ook niet bij een 85 jaar oude priester die alleen maar bidt en eucharistie viert,
in dienst van God en mensen.
Dit is geen strijd meer die allen met inzet van politie en geheime diensten is te
winnen. Het is vooral een geestelijke strijd. Zolang het de extremisten lukt om
in de hoofden van jonge moslims de bizarre gedachte te planten dat het Allah
behaagt als ze ongelovigen of andersgelovigen doden, is er geen oplossing en
zal de chaos toenemen. Het is onze opdracht om samen met de moslimgemeenschap hierop een antwoord te vinden, om te voorkomen dat de extremisten slagen in hun opzet om een strijd tussen culturen en religies te provoceren.
En bovenal geloof ik met paus Franciscus in de kracht van het gebed dat
harten van mensen, ook van terroristen, kan veranderen.
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G E Z A M E N L IJ K E B O A Z – V I E R I N G
op 18 september om 11.00 uur in OVERVEEN
Zoals we nu al een aantal jaren gewend zijn, willen we ook het komende
pastorale jaar gezamenlijk beginnen met een BOAZ-viering, op zondag 18
september. De kerken van Bloemendaal, Aerdenhout en Zandvoort blijven die
dag gesloten en alle parochianen worden van harte uitgenodigd om naar
Overveen te komen, waar de viering om 11.00 begint.
Ondergetekende en pastor Nico Kerssens zullen de viering verzorgen, met
medewerking van de koren Cantate Domino en de BOAZ-cantorij onder
leiding van dirigent/organist Paul Waerts. Ook zullen lectoren/lectrices uit de
verschillende parochies hun bijdrage leveren. Voor de kinderen is er Kinderkerk onder leiding van het team van Elsbeth Blomjous en voor de allerkleinsten is er crèche.
Na afloop van de viering is er uiteraard gelegenheid elkaar te ontmoeten onder
het genot van een hapje en een drankje, bij mooi weer buiten. Ik hoop u allen
te zien op 18 september, in Overveen.
Graag tot ziens!

pastoor Bart Putter

VANDAAG WIL IK...
Vandaag wil ik…
Een goede daad stellen
en het aan niemand vertellen.
Vandaag wil ik…
Geen angst hebben,
genieten van wat mooi is
en geloven in de goedheid.
paus Johannes XXIII
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VORMSELVIERING
Op zaterdag 4 juni jl. was in de kathedraal de regionale vormselviering.
Zeventien, jongens en meisjes uit Haarlem en de BOAZ-parochies ontvingen
van Mgr. J.G.M. van Burgsteden s.s.s., emeritus hulpbisschop van bisdom
Haarlem-Amsterdam, het vormsel. Tijdens de vormselvoorbereiding hadden
de kinderen een wapenschild geschilderd, met daarop waar ze goed in zijn,
wat ze geloven en wat hun droom voor de toekomst is. Tijdens de preek ging
de bisschop in op de wapenschilden.
Toen de kinderen een voor een naar voren kwamen om het vormsel te
ontvangen had hij voor ieder van hen een persoonlijk woord.
De band ‘Living Tree’, die de maandelijkse jongerenviering van LifeTeen in
de Pastoor van Arskerk muzikaal begeleidt, luisterde de vormselviering muzikaal op.
Aan het einde kregen alle kinderen een brandend olielampje om thuis op hun
kamer neer te zetten.
De namen van de vormelingen zijn:
Tamara Aarts (H. Bavo), Belle Beerkens (Allerheiligste Drie-eenheid,
Bloemendaal), Maarten Boon (St. Joseph), Shaniqa Dorff (H. Pastoor van
Ars) Lucas van der Donk (H. Agatha, Zandvoort), Victoria Dreijer
(St. Joseph), Jisk Loof (Onze Lieve Vrouw O.O, Overveen), Oliver Marczka
(Moeder van de Verlosser), Merel Manni (H. Antonius, Aerdenhout),
Rosalie van Rijsoort (Onze Lieve Vrouw O.O., Overveen), Wessel Smit
(H. Bavo), Emmelyn Stoopman (H. Agatha, Zandvoort), Pieter Struyken
(Onze Lieve Vrouw O.O., Overveen), Tomas van der Togt (H.Bavo),
Johanneke Vorstman (St. Joseph), Ailani Weltz (H. Pastoor van Ars) en
Nina Woldringh (Onze Lieve Vrouw O.O., Overveen).
Allen van harte gefeliciteerd en hou het vuur brandend!
Vormsel 2017
Ook volgend jaar wordt weer een vormselviering georganiseerd. Kinderen
vanaf 12 jaar/brugklasleeftijd, kunnen zich nu al voor het vormsel opgeven.
Op zondag 2 oktober 2016 begint de vormselvoorbereiding met een fietstocht
langs de verschillende kerken om met de kerken en met elkaar kennis te
maken.
Voor meer informatie en opgave kun je mailen naar:
vormsel.haarlemkust@gmail.com
pastor Nico Kerssens
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STAAT van BATEN en LASTEN
over het boekjaar 2015 en 2014
werkelijk
begroot werkelijk
2015
2015
2014
€
€
€
A. Bijdragen parochianen
en andere begunstigers
1.Kerkbijdragen
40.494
42.000
42.430
2.Collecten eigen kerk
12.854
10.000
10.980
3.Stipendia, kaarsen, misboekjes
3.435
2.700
2.960
4.Huwelijken/giften
2.750
1.100
600
Totaal
59.533
55.800
56.970
B. Uitgaven voor eigen parochie
1.Persoonskosten
2.Huisvesting kerk en pastorie
3.Kosten eredienst
4.Kosten pastoraat
5.Beheerskosten
Totaal
C. Verplichte /vrijwillige bijdragen
1.Bisdom
2.Overige instellingen
Totaal
D. A.-B.-C.
E. Opbrengst uit bezittingen
en beleggingen
F. Resultaat
G. Incidentele baten/lasten
H. Exploitatieresultaat
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86.886
124.807
10.734
3.602
21.032
247.061

87.700
119.400
7.000
6.100
26.600
246.800

79.223
122.492
8.498
4.542
21.986
236.741

25.812
0
25.812

26.000
0
26.000

27.180
0
27.180

-213.340

-217.000

-206.951

217.019

222.900

228.242

3.679

5.900

21.291

0

0

0

3.679

5.900

21.291

TOELICHTING bij
DE STAAT van BATEN en LASTEN over 2015
De Financiële Commissie heeft de resultaten van de vier BOAZ-parochies
gecontroleerd in samenwerking met de accountant en akkoord bevonden. De
parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen laat een positief resultaat
zien van € 3.679. Ondanks verminderd rendement op banksaldi en beleggingen bij het bisdom hebben wij de begroting kunnen benaderen.
Aan de Voorziening groot onderhoud ten behoeve van onze gebouwen is
€ 98.367 toegevoegd. Dit jaar en volgend jaar kunnen wij het noodzakelijke
externe onderhoud een kerk en toren laten uitvoeren. De bouwkundige staat is
thans volledig in kaart gebracht. Offertes zijn in voorbereiding.
Dankbaar voor de giften ad € 40.494 (in 2014 € 42.430) en vooral voor de
onmisbare werkzaamheden van de vele vrijwilligers, die zonder vergoeding
hun inzet geven voor onze dierbare parochie.
Mocht u vragen hebben over deze staat van baten en lasten dan kunt u de
penningmeester benaderen.
Cor Kroon

ONZE LIEVE HEER HEEFT RARE KOSTGANGERS!
Een bekende en recentelijk bewezen uitspraak. Op de zolder boven de kerkruimte verblijven namelijk vijf grootoorvleermuizen.
Wij ontvingen foto’s van de werkgroep die periodiek de kerkzolder inspecteert. Eindelijk het bewijs geleverd. Veelal treffen wij uitsluitend verse keutels
aan. Deze vleermuizen zijn zeldzaam en door het verblijf boven de kerk
hebben zij vanwege de evolutie volgens Darwin grote oren ontwikkeld. Het
luisteren naar orgelmuziek en Latijnse gezangen ontwikkelt dus grote oren.
Kerkgangers, u bent gewaarschuwd.
Een foto van de kostgangers treft u aan op onze website.
Cor Kroon
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OPEN MONUMENTENDAG 2016
Het thema van de 30ste editie luidt “Symbolen en iconen”. Onze kerk heeft
vele symbolische afbeeldingen en daarom openen wij weer gaarne de deuren
van onze kerk.
Op zaterdag 10 september van 10.00 – 16.00 uur bent u van harte welkom.
Zondag houden wij de kerk uitsluitend beschikbaar voor de eredienst!
De tekst zoals gepubliceerd gaat worden door de organisatie:

PROGRAMMA/RONDLEIDINGEN
Deze neogotische kerk is gebouwd tussen 1855 en 1856 naar ontwerp van
architect Th. Molkenboer. Het hoofdaltaar uit 1856 is uitgevoerd in gemarmerd hout. Uit dat zelfde jaar dateert het schilderij van Craeijvanger ter
gelegenheid van de inwijzing. De kruiswegstaties zijn naar ontwerp van Jan
Toorop. In 1866 werd door L.Ypma een tweeklaviers mechanisch orgel
gemaakt, welke in 1900 door de firma Hilboesen werd gepneumatiseerd. De
orgelkast en het oorspronkelijke pijpwerk zijn van monumentale waarde. Het
koperen doopvont uit 1887, vervaardigd door kunstenaar Jan Brom, werd in
1900 afgestaan voor de wereldtentoonstelling in Parijs. Jan Brom verwierf
hiervoor een gouden medaille. De veertien gebrandschilderde ramen dateren
uit 1879.
Bisschoppelijke grafkapel, zaterdag 10 september geopend van 10.00 –
16.00 uur, Korte Zijlweg 5, Overveen.
De grafkapel is gebouwd in 1864, deels onder de kerk en uitgevoerd in neogotische trant naar ontwerp van Th. Molkenboer. Vanaf de zijde van de
begraafplaats is de kapel toegankelijk. Boven de voorgevel is het opschrift te
lezen “locus depositionis episcoporum sanctae ecclesiae harlem”. Dit betekent
“plaats van de bijzetting van de bisschoppen van de heilige kerk van
Haarlem”. Bekende bisschoppen van Haarlem zijn in de kapel bijgezet. Zowel
kerk als grafkapel is rijksmomument.

Aanwezige rondleiders zullen aan deze tekst vele bijzonderheden toevoegen.
Een bezoek aan de sacristie met uitleg over de glas-in-loodramen is tevens de
moeite waard.
Hebt u de kerstening van Nederland via Kennemerland wel eens in beeld
gezien?
Cor Kroon
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HERFSTSCHOONMAAK van het KERKHOF
Het wekelijkse onderhoud van ons kerkhof wordt door een trouw en gemotiveerd groepje dames en heren van de tuinploeg gedaan, dat iedere woensdag
paraat is. Hulde voor hun goede zorgen die door alle bezoekers van ons kerkhof worden gewaardeerd.
Sinds enige jaren proberen wij met een ploeg mensen te helpen bij een extra
schoonmaakbeurt op een zaterdag vóór Allerzielen. Dan worden extra werkzaamheden aangepakt waar men niet aan toe kwam of extra hulp bij kan
gebruiken.
Er worden schelpen gekruid, bladeren bij elkaar geharkt en…. ook nieuwe
bollen geplant om het kerkhof met Pasen tot een verrijzenistuin te maken. Al
jarenlang zijn we blij dat we bollen ontvangen van bollenbedrijven uit de
streek.
Wij nodigen alle tuinliefhebbers uit op
zaterdag 22 oktober van 09.00 – 13.00 uur
om samen het kerkhof extra schoon te maken
voor de viering van Allerheiligen en Allerzielen.
Wij verwachten namelijk dat veel bezoekers van de viering die dag hun dierbare overledenen willen eren door een bezoekje aan het graf.
Al de vorige jaren was het een gezellige werkochtend met veel plezier met elkaar met koffie en taart.
Wij besluiten om 13.00 uur met een heerlijke Hollandse snertmaaltijd.
Wilt u dit jaar ook meehelpen….? Dan graag even een telefoontje naar het
parochiebureau, nummer (023) 527 74 62. Dit in verband met de werkplanning en de catering.
Tot 22 oktober!
Paula van der Voorn
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HET ARCHIEF van onze PAROCHIE
(aflevering 196)
325-JARIG BESTAAN VAN ONZE PAROCHIE (deel I)
Inleiding
Volgend jaar, op 14 november 2017, bestaat onze parochie (tot 1854 statie geheten) 325 jaar. In 1992, toen de parochie 300 jaar bestond, is er geen ruchtbaarheid aan gegeven, wellicht is het vergeten door onbekendheid. Onze
Historische werkgroep zal uiteraard hierop wel aandacht vestigen. Wij stellen
ons voor een kleine reeks afleveringen te wijden aan dit heugelijke feit.
Onze bronnen zijn het jubileumboekje uit 1956, toen onze kerk 100 jaar oud
was, geschreven door de heer Jan A.M. Bijvoet, drie ordners met aantekeningen, foto’s, krantenknipsels en dergelijke van de heer Bijvoet, en
natuurlijk ons eigen archiefje. De heer Bijvoet moet vele uren in het navorsen
van feiten gestoken hebben, het archief was toen nog in de pastorie, maar
sinds 1989 berust het in Archief van Zuid-Kennemerland, het Rijksarchief.
PASTORES
pastoor Arnoldus Gijsberti Hodenpijl (eerste pastoor, 1692-1710)
In Overveen is rond 1900, nog in de graventijd, de eerste kapel gebouwd, de
Sint-Quirinuskapel, op de plaats waar nu (het vroegere) Hotel Rozendaal is
gevestigd. Het einde van de kapel vond plaats aan het begin van de Reformatie
in 1578, toen zij volledig werd verwoest tijdens de “Haarlemse Noon”. De
katholieke Overveners gingen toen ter Misse naar één van de Haarlemse
kerken.
Een eeuw later veranderde de situatie. Te Overveen werden blekerijen en
warmoezenierderijen (groentenkwekerijen) gevestigd, die relatief veel personeel in dienst hadden. Arme katholieke gezinnen uit Midden-Limburg en
Zuidoost-Brabant vestigden zich hier, waar de mannen werk konden vinden en
het economisch beter kregen.
De behoefte aan een eigen kerk deed zich steeds meer gevoelen. Hierin werd
voorzien door de stichting van een statie te Overveen op 14 november 1692.
Tot eerste pastoor werd Arnoldus G. Hodenpijl benoemd. Reeds in 1695
werden een kerk en een pastorie gebouwd, gelegen aan de huidige Korte
Zijlweg. Dat gebeurde in een tijd waarin uitoefening van katholieke erediensten verboden waren. Men rekende op de toegeeflijkheid van de baljuw
tegen betaling van sommen gelds. In 1697 betrok pastoor Hodenpijl, die in
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Keulen godgeleerdheid had gestudeerd, de pastorie. Vanaf de openbare weg
was de kerk niet zichtbaar, zij stond achter de pastorie, die eruit zag als een
gewone burgerwoning. De kerk leek op een schuur.
In de Katholieke Kerk van toen speelde de opkomst van het Jansenisme een
grote rol. Het leidde tot verdeeldheid in de Kerk. Het Jansenisme, waaruit later
de Oud-Katholieke Kerk is ontstaan, erkende onder andere niet het gezag van
de paus, keerde zich tegen bepaalde devotiepraktijken.
Vicaris Petrus Codde had Jansenistische ideeën. In 1710 verscheen een verdedigingsbrief ten behoeve van Codde, die door veel priesters was ondertekend. Ook pastoor Hodenpijl was verdacht, maar er is geen bewijs gevonden
dat hij Jansenistische ideeën had. Integendeel, hij heeft deze ideeën krachtig
tegengewerkt.
De statie (ook wel gemeente genoemd) was groot. Zij omvatte Overveen,
Bloemendaal en Zandvoort. De (enige) parochiekerk te Overveen was toegewijd aan de H. Bavo. Voor de meeste gemeentenaren zal het niet zo gemakkelijk zijn geweest om voor de zondagsmis naar Overveen te komen: lopende,
grote afstanden, slechte wegen, regen en sneeuw.
pastoor Wilhelmus Christiaans (tweede pastoor, 1710 – 1751)
Onder zijn pastoraat werd de inrichting van de kerk verfraaid, onder meer
door schenkingen van de vermogende familie Suurmond Luney en Van
Susteren, echter onder beding van terugeising bij een mogelijke Jansenistische
infiltratie (!):
- in 1711 een zilveren monstrans;
- in 1712 een schilderij met kruisdragende Jezus.
Toen pastoor Christiaans (1683-1776) in 1725 zijn zilveren priesterfeest
vierde, werd hem mede door de parochianen een nieuw altaar en orgel aangeboden (kostprijs ƒ 1.312,12). Het eikenhouten altaar en het orgel hebben tot de
bouw van onze huidige kerk in 1856 dienst gedaan.
pastoor Joannes Baptista Wijnands (derde pastoor, 1751-1781)
studeerde te Leuven. Bij zijn 25-jarige jubileum als pastoor in 1776 werden
hem verschillende altaarsieraden aangeboden. Hij voegde daar zelf een stel
misgewaden bij, waarbij hij aantekende: “de witte koorkap is van mij, op mijn
jubileumdag voor het eerst gebruikt”.
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Pastoor Wijnands was tevens Aartspriester van Kennemerland. Na het overlijden van de laatste Apostolisch Vicaris werd de Hollandse Missie bestuurd
door de Nuntius te Brussel, bijgestaan door zeven Aartspriesters, waaronder
pastoor Wijnands. Pastoor Wijnands overleed in 1781.
pastoor Henricus Schellings (vierde pastoor, 1781-1801)
Ook hij bekleedde de waardigheid van Aartspriester van Kennemerland. De
financiële positie van de kerk was in deze jaren verre van rooskleurig en de
pastoor had aan zorgen geen gebrek.
Onder zijn pastoraat voltrok zich de lang verbeide omwenteling, waarbij een
einde kwam aan het stadhouderlijke tijdperk. Een toenemende vrijheid voor
de katholieken brak aan.
Pastoor Schellings overleed in 1801 te Overveen.
pastoor Cornelis Bakker (vijfde pastoor, 1801-1805)
De financiële positie van de kerk was slecht, mede door de economische
neergang in die “Franse” jaren. Bij zijn komst vond hij niets in kas. Evenals
zijn voorganger zag hij zich voor grote financiële moeilijkheden geplaatst.
Ook ontstonden er moeilijkheden tussen het kerk- en Armbestuur over het
gebruik van het “blekerszoldertje”, een in 1733 geplaatste “lange bank of
oksaal agter in de kerk onder de singsolder”. Het Armbestuur beschouwde de
bank als eigendom, de regenten (blekers) van het Armbestuur hadden de bank
laten maken.
Pastoor Bakker wilde daardoor de statie zo spoedig mogelijk verlaten. In 1805
werd hij benoemd te Purmerend. Toen hij op 13 december 1805 met de
kerkmeesters de boeken afsloot, bleek er een batig saldo te zijn van ƒ 2,--.
Tot 15 januari 1806 nam kapelaan H.J. Gertenscheidt waar.
pastoor Ludovicus Victorinus Gregorius Quesnel (zesde pastoor, 18061813)
Naar verluidt had hij een zwakke gezondheid, het schrijven zou voor hem
bijna ondoenlijk zijn.
De “Franse” tijd kenmerkte zich door een economische malaise. De financiële
positie van de kerk werd er intussen niet beter op. De blekerijen beleefden een
periode van neergang die zou eindigen met het verdwijnen van deze tak van
bedrijf. Liefdegiften werden onvoldoende, de kerk vroeg dringend om herstel.
Pastoor Quesnel schroomde niet met ruim ƒ 600,-- uit eigen middelen de
kerkenkas bij te springen.
- 20 -

Een citaat uit een kerkelijk rapport over 1807 spreekt voor zichzelf:
“Digt bij het Rechthuis staat een tamelijk fraaye kerk met des priesters
woning, doch door het verval der gemeente is deze kerk in schuld geraakt
voor meer dan ƒ 2.000,--. De pastoor dezer gemeente heeft een tweede of
bijkerk waar te nemen te Zandvoort.
Ledematen 696, zielen 1.027.”
Pastoor Quesnel, lid van het Haarlemse Kapittel, overleed te Overveen op
25 juni 1813.
Historische werkgroep, Henk Mandjes

VREEMDELING
Wie ben jij, mooie vreemdeling?
Ik wil jou leren kennen, zonder aarzeling,
en je als mens aanspreken.
Waarom ben je hier neergestreken?
Welke reis heb je gemaakt?
Vertel mij eens wat jou raakt.
Wat ligt er in jouw ziel verborgen?
Wat drijft jou van vandaag naar morgen?
Vertel me het verhaal van jouw land,
laat mij zien wie je bent, neem mijn hand
en neem mij mee, je hoeft je nergens voor te schamen
de tijd heeft geen haast, het is nu van ons samen.
Deel jouw hart vol tranen, dan kunnen we samen treuren
vertel het in al jouw kleuren
ook al is het misschien te veelomvattend voor woorden
leid mij langs jouw weg in de verre oorden.
Laten wij elkaar ontdekken om te kunnen delen
vertellen over onze dromen, onze luchtkastelen
samen landsgrenzen overgaan: drie of misschien wel zeven
om in vriendschap en met respect naast elkaar te kunnen leven.
Heike Stek in “Zelfkant”, september 2015
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S T. V I N C E N T ’ S H O M E
Werkbezoek aan St. Vincent´s Home Maggona, Sri Lanka
Van 20 mei tot en met 5 juni 2016 verbleef pater Gerard van den Beuken
O.M.I. tezamen met vijf reisgenoten in Sri Lanka. Onder leiding van het
bestuurslid van de Stichting Senehasa, Jo Knubben, bezochten zij een aantal
projecten in het zuiden van Sri Lanka.
Een van de belangrijkste daarvan was op zaterdag 28 mei, het bezoek aan een
project van de congregatie van de Oblaten in Sri Lanka, het St. Vincent´s
Home in Maggona. St. Vincent´s Home, opgericht in 1881 en gevestigd in
Maggona, een westelijk kustgebied ongeveer 40 kilometer ten zuiden van
Colombo. Onder de bezielende leiding van de congregatie van de paters Oblaten zorgt dit huis voor ongeveer 100 kinderen onder de 18 jaar. Een gedeelte
ervan is afkomstig uit de reclassering en jeugdrechtbanken en de rest zijn
weeskinderen.
Het zijn zeker geen slechte kinderen. Ze zijn gewoon onschuldige zielen die
schreeuwen om een aanraking van liefde, zorg en oriëntatie die zij hebben
gemist voordat ze hier kwamen. Sommige van deze kinderen zijn agressief
omdat ze werden verwaarloosd of door de ongecontroleerde en ontbrekende
ouderlijke zorg. Deze kinderen werden blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen en stress en aan een gevoel van hulpeloosheid. “Het opvoeden van
een minder gelukkig kind is het hardste, de meest verantwoorde en bevredigende taak waarmee een persoon kan worden geconfronteerd”, zegt pater
Dilan Perrera die de algehele leiding heeft. Samen met collega priesters en
vele vrijwilligers werkt hij met de kinderen met als belangrijkste doel minderjarigen te redden van toekomstige criminaliteit en het aan hen geven van
beroepsvaardigheden om hen te helpen met hun toekomst.
Uiteraard was dit bezoek vooral van belang voor de met ons meereizende
Gerard van den Beuken, de regionale overste van Nederland en België. Voor
de derde keer bezocht hij dit project en kon met eigen ogen zien op welke
geweldige wijze zijn collega’s zich inzetten voor deze jongeren. Maar niet
alleen voor jongeren.
Sinds kort is er ook opvang voor kansloze ouderen. In een groot gebouw op
het terrein van St. Vincent´s Home is de mogelijkheid geschapen om hier
ouderen op te vangen. Nu zijn er vijftien ouderen die al een plek gevonden
hebben, maar er is nog ruimte voor zeker veertien anderen. Omdat dezen op
de tweede etage van het gebouw moeten worden ondergebracht, is dat alleen
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mogelijk als een lift wordt geplaatst in het gebouw. Zodra die er is kan
uitbreiding plaatsvinden. Pater Van den Beuken zegt toe bij terugkomst te bekijken wat de mogelijkheden zijn vanuit de congregatie in Nederland en
België.
Wij hadden nu voor hen een groot aantal voetbalshirts meegenomen en twee
leren voetballen. Ook doneerde zowel pater Van den Beuken als de reisgroep
een geldbedrag ten behoeve van St. Vincent´s Home.
Pater Dilan Perrera zegde toe de volgende week ook ons project, het Senior
Home in Baddegama, te willen bezoeken ter lering en kennisname. Ook hier is
sprake van een huis voor opvang van kansarme ouderen en met name van
ouderen die hun kinderen hebben verloren bij de tsunami in het jaar 2004.
Op donderdag 2 juni kwam pater Dilan Perrera op bezoek. Pater Gerard en ik
wachtten hem op en de andere reisgenoten gingen, met een zestal door manager Shantha geselecteerde seniors, naar winkelcentrum Baddegama om
nieuwe kleren voor hen te kopen. U kunt zich voorstellen dat zij hiervan ontzettend genoten en zeer dankbaar waren.
Om 10.45 uur arriveerde pater Dilan Perrera met een collega. Pater Gerard van
den Beuken en ik leidden beide heren rond op het Senior Home. Ze zijn
collega’s van pater Gerard en zijn sinds kort een eigen huis voor ouderen
opgestart. Ze waren allebei zeer verrast en enthousiast over wat ze hier zagen.
Ook maakten zij kennis met de founder van de meeste projecten hier in Sri
Lanka, Gunarathana Tero. Beiden hadden veel respect voor elkaars werk en
religie. Gezamenlijk hadden we een heerlijke lunch, die door Gunarathana
voortreffelijk was bereid. Zeer voldaan en tevreden gingen de beide paters
Oblaten terug naar Maggonna en ze kregen van onze reisgroep nog een flink
aantal voetbaltruien mee voor de jongens van het St. Vincent´s Home.
Ook wij keerden met hele fijne gevoelens terug naar ons hotel.
Jo Knubben, Gerard van den Beuken
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AANDACHT voor EENZAAMHEID
bij Stem in de Stad (Nieuw Groenmarkt in Haarlem)
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich ernstig eenzaam; mensen van
alle leeftijden en in alle lagen van de samenleving. Het is een ernstig probleem
dat de gezondheid en het welzijn van mensen bedreigt en levens ontwricht.
Daarom besteedt Stem in de Stad ieder jaar, samen met een aantal andere
organisaties in Haarlem, een week extra aandacht aan dit thema tijdens de
Week voor Ontmoeting, samen tegen Eenzaamheid. Dit jaar vinden de volgende activiteiten plaats van 22 september tot en met 1 oktober.
donderdag 22 september: 13.00 – 16.00 uur Feestelijke opening
Met lunch, opening door wethouder Jur Botter, presentaties van diverse organisaties, informatiemarkt, speeddate met de wethouder, muziek en gedichten
in de kapel.
maandag 26 september: 10.00 – 12.00 uur – Vrouwenochtend
Verhalen rondom het thema Vriendschap met mini-workshop Arabische kaligrafie.
woensdag 28 september: 19.00 – 21.30 uur – Informatiebijeenkomst over
Eenzaamheid
Wat is eenzaamheid, hoe kunnen we het signaleren en aanpakken? Registratie
en/of informatie via: info@vrijwilligersacademiehaarlem.nl
www.vrijwilligersacademie.nl, tel. 023 531 48 62
vrijdag 30 september: Samen op stap
Dagje uit voor gasten van Stem in de Stad, aangeboden door MSD.
zaterdag 1 oktober: 10.30 – 14.30 uur – Workshop “Elkaar goed begrijpen – hoe doe je dat?”
Leer de ander en jezelf te begrijpen en ruzies voorkomen. Een workshop
boordevol tips en oefeningen die je elke dag in alle situaties kunt toepassen.
De workshop is inclusief lunch. De toegang is gratis en je bent van harte
welkom! Opgave via info@stemindestad.nl
- Houd onze website (www.stemindestad.nl) en facebookpagina in de
gaten voor de laatste update van het programma.
- Voor specifieke vragen kunt u terecht bij Jody van der Velde
(jodyvandervelde@stemindestad.nl) , tel. (023) 534 28 91
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MISSIO – WERELDMISSIEMAAND
Wereldmissiemaand 2016: Filippijnen
Getuigen van barmhartigheid
In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio/Pauselijke Missiewerken
dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen. Natuurrampen,
armoede en arbeidsmigratie zijn slechts enkele van de vele problemen in dit
land.
Land van tyfoons
Steeds weer worden de Filippijnen getroffen door zware tropische stormen. In
2013 raast de supertyfoon Haiyan over het land en laat een spoor van
vernieling na. Duizenden mensen vinden de dood. Degenen die het overleven
hebben niets meer. Geen huis, geen bezittingen, geen bestaansgrond, zoals de
vissersgezinnen aan de kust van Tacloban.
Armoede: Leven op straat of naar het buitenland
De armoede in de Filippijnen is groot. In Manila leven veel mensen op straat,
zoals Guillerman Vitmy. Zij leeft er met haar driejarige zoon Danielo en
verdient met de fietsriksja als taxi wat geld. ’s Avonds slapen ze in de riksja.
Veel anderen, met name vrouwen, zoeken noodgedwongen hun toevlucht in
het buitenland. Vaak worden ze uitgebuit en krijgen ze te maken met seksueel
geweld.
Getuigen van barmhartigheid
Missio/Pauselijke Missiewerken steunt dit jaar diverse projecten van religieuzen in de Filippijnen. Zij laten Gods barmhartigheid zien in hun handelen,
zij zijn getuigen van Gods barmhartigheid. Hun voorbeeld is een inspiratie
voor ons.
Zo hebben de Missiebenedictinessen het initiatief genomen tot bouw van een
nieuw dorp voor vissersfamilies in Tacloban. En in Manila is zuster Cecile Ido
de drijvende kracht achter het gezinscentrum “Tuluyan”, waar dakloze gezinnen worden opgevangen en weer op weg geholpen.
Help onze medegelovigen in de Filippijnen
in hun streven naar een menswaardig bestaan.
Geef aan MISSIO/Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag
23 oktober of stort een bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66 ten name van
MISSIO, Wereldmissiemaand, te Den Haag.
Meer informatie: www.missio.nl
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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:
5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december.

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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VERHUIZEN?
Help onze administratie. Geef uw verhuizing door met deze bon.
(in de brievenbus van het parochiebureau) of
stuur een e-mail met uw gegevens naar: secretariaat.boaz@outlook.com
U kunt ook op een PostNL-verhuisbericht ,,r.-k. parochie” aankruisen.

LAAT JE KENNEN!
Naam
Voornaam/-namen
(voluit)
Geboortedatum
Burgerlijke staat
Huidig adres
Postcode/Woonplaats
Verhuisdatum
Nieuw adres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer

:
_________________________________________
:
_________________________________________
:
______________________________________M/V
:
_________________________________________
:
_________________________________________
:
_________________________________________
:
_________________________________________
:
_________________________________________
:
_________________________________________
:
_________________________________________

Gezinsleden:
(voornaam/-namen voluit)
Geboortedatum:
__________________________________________________________M/V
__________________________________________________________M/V
__________________________________________________________M/V
Ik/wij wil(len) wel/niet in het ledenbestand
van Overveen blijven staan.
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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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