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Goede Week:  
Koning op een ezel, Koning aan het kruis, Koning van het Leven 
In de Goede Week staan we stil bij de meest enerverende week uit Jezus’ leven. 
We gedenken en vieren al die momenten vanaf Palmzondag tot en met Pasen, 
momenten die ons zoveel leren over Jezus,over de kerk en over onszelf . Daarom 
spreken we van de Goede Week, een week die onmisbaar is voor ons geloof en 
die ons definitief overtuigt van God’ s liefde, de intense eenvoud en wijsheid van 
Christus en de immense kracht van de Geest. 
God leidt zijn Zoon door de dieptepunten en hoogtepunten heen, zoals Hij doet 
met Zijn Volk, de Kerk, de parochie en met onszelf. Geen bedreiging of nood, 
geen twijfel of crisis, Hij sleept ons erdoor. Door pijn, lijden, en wat dood lijkt, Hij 
houdt ons vast, geeft  kracht en nieuwe levenskansen. Altijd weer.! Dat is het 
vooral wat we in die ‘Goede’ Week mogen leren en achter Jezus aan mogen 
ervaren.  
Van “Hosanna” op Palmzondag naar “Weg met Hem” op Goede vrijdag. Hoe 
onvoorstelbaar kunnen mensen zich laten beïnvloeden door schreeuwers, 
machtspelletjes, en ontevredenheid. En hoe dramatisch kan dan de stemming 
omslaan.  
Palmzondag: Met enthousiasme was Christus, de vredeskoning op een ezel, 
binnengehaald en later werd Hij met hoongelach geslachtofferd. Dat wij toch de 
bron van ons geloof, het fundament onder ons samenleven niet loslaten of 
stilletjes laten wegraken. Laten we leren van de eenvoud van Christus en van Zijn 
doorzetten, ook als het moeilijk is, of zeer moeilijk. 
Tijdens zijn afscheidsavond, Zijn Laatste Avondmaal liet Hij definitief helemaal 
zien wie Hij was: Hij wast de voeten van Zijn leerlingen. Dat was slavenwerk. Hij is 
bereid de minste te zijn. Hij reinigt vuile voeten, geeft een voorbeeld van 
vergeving, want eerlijk en zuiver samen verder optrekken is zijn doel. En Hij laat in 
brood en wijn zien dat Hij bereid is alles, ja zichzelf helemaal  te geven voor wie 
Hem liefhebben, zijn Lichaam, Zijn bloed. Wie van ons zal daartoe bereid zijn…?  
Dit teken is zo groots, zo onvergetelijk liefdevol, dat we tot op de dag van vandaag 
herhalen tot zijn Gedachtenis, om aan hem te denken en Hem opnieuw in ons 

 



midden te hebben.  Dit alles vieren we op Witte Donderdag, het begin van de 
Eucharistie en het priesterschap.  
Hij wordt verraden door één van zijn ‘vrienden’, eruit gezet door wie zich door 
Hem bedreigd voelt en belachelijk gemaakt door domme mensen, meelopers. 
Alleen Pontius Pilatus heeft het morbide spel van jaloezie en ophitsing door en hij 
wil Jezus redden. Maar het was niet in zijn hand. Het moest gebeuren. We staan 
er bij stil tijdens de kruisweg en het Lijdensverhaal op Goede Vrijdag. 
Laten  wij  de tekens van onze tijd toch goed verstaan en doorhebben!!  Jezus is 
bereid alles,heden en toekomst uit handen te geven.  Ogenschijnlijk is hij verloren. 
Zoals het geloof in ons land bijna weg lijkt, zoals het lichaam van Christus de 
Kerk, ernstige averij heeft opgelopen.  
Maar voor God is niks onmogelijk! Wie gelooft zal het zien. Een nieuwe toekomst 
rijst op uit het graf van pijn en mislukking, nieuw leven verrijst, altijd weer,  door de 
onnavolgbare, onvoorstelbare liefde van God die alles ten goede keert, op Zijn tijd 
Paastijd. 
Heer, leer ons geloven, Heer versterk ons geloof, Heer laat ons de vreugde van 
Pasen ervaren en voelen. Dan geeft de Heer, wat er ook gebeurt,  toekomst aan 
Zijn kerk, aan onze parochie en aan ieder van ons persoonlijk levenskracht en 
nieuwe moed! Wat een kracht, wat een rijkdom, wat een grote waarde ligt 
verborgen is  ons geloof. Laten we het toch op waarde schatten, laten we het 
Vieren en ervan genieten! Zalig Pasen!  
Pastoor J. Dresmë 
 
 

Vijfde zondag van de veertigdagentijd 
Zaterdag 1 april  om 19.00 uur: Woord- en Communieviering 
Intenties: Jaap en Rie Hagen – Bakker; Alie Bosse-Hagen; 
  Bep van Ineveld-Marsen; Alie, Toon, Jaap en Bart Meijer 
Voorganger: diaken B. van Wilgenburg 
Lector:  C.Tol 
Koster:  P. van Heumen 
Koor:  samenzang 
2e collecte bestemd voor de vastenactie 

 
Eerste vrijdag van de maand 

Vrijdag 7 april om 09.30 uur: Woord- en Communieviering 
Intenties: Voor de vrede; Adrianus Nicolaas de Jong; 
Voorganger: diaken W. Balk 
Lector:  T. Steutel 
Koor:  samenzang 
 

 
 
 
 
 



Goede Week 
 

Palmzondag  
Zondag 9 april om 09.30 uur: Eucharistieviering 
Intenties: Gerardus en Wijnanda van Dijk-Koolenberg; Jan Winthorst; 
  Aart en An Lasscher-Vaanholt; Overleden familie de Jong;  
  Jaap en Rie Hagen-Bakker; Jan Winthorst; Frans Brouwer; 
  Frank Brouwer; 
Voorganger: pastoor J. Dresmé 
Lector:  K. v.d. Burg en J. Hagen als 2e lezer 
Koster:  J. Hagen 
Koor:  Maria-Martinuskoor 
2e collecte bestemd voor de vastenactie 

Witte Donderdag 
Donderdag 13 april om 19.00 uur: Eucharistieviering 
Voorganger: pastor L. Wenneker en diaken W. Balk 
Lector:  H. Dijst 
Koster:  T. Meester 
Koor:  gregoriaanskoor 
2e collecte bestemd voor de vastenactie 
 

Goede Vrijdag 
Vrijdag 14 april om 15.00 uur: Kruisweg 
Voorganger: F. de Kwant 
Lector:  C. Lasscher 
Koster:  P. van Heumen 
 

Paaszaterdag 
Zaterdag 15 april om 22.00 uur: Paaswake 
Intenties:  Theo, Annie en Fried van Ingen; Cor en Grad de Jong – Hagen; 
  Jaap en Rie Hagen-Bakker; Aart en An Lasscher-Vaanholt; 
  Arie en Corry Riebroek;Adrianus Nic. de Jong; Theo Torsing; 
  Mien Vermeulen-Meester; Alie, Toon, Jaap en Bart Meijer; 
  Evert Stalenhoef; Gerard en Ruben Leurs; Toon Hagen; 
  Joop en Tonny Veenman-Pouw; Gerrit en Bets Koster-Meester; 
  Henk, Herman en Catrien van Ruitenbeek-Meester; Piet Koster; 
  Wim en Trees de Kwant-van Benschop; Gerardus Haselaar; 
   Herman en Riny Leurs; Jaap en Annie Leurs-van Rosmalen; 
  Jan Winthorst; Truus Veenman-Dubelaarl; Jan Loogman; 
Voorganger: pastor W. Vlooswijk 
Lector:  All Directions/ C. Lasscher 
Kosters: G. Leurs en E. Leurs 
Koor:  All Directions 
2e collecte bestemd voor de vastenactie 
 



Paaszondag- Verrijzenis van de Heer 
Zondag 16 april om 09.30 uur : Eucharistieviering 
Antonius van Paduakerk  
Voorganger:  pastoor J. Dresmé 
Koor:          Werkgroep voor liturgie en Toontje Hoger 
O.L.V. Hemelvaartkerk 
Voorganger:  pastor L. Wenneker en diaken W. Balk 
Koor:      Maria-Martinuskoor 
 

Paasmaandag 
Maandag 17 april om 09.30 uur: Woord- en Communieviering 
Voorganger: diaken W. Balk 
Koor:  Samenzang 

 
Tweede zondag van Pasen 

Zondag 23 april om 09.30 uur: Woord- en Communieviering 
Intenties: Theo, Annie en Fried van Ingen; Gerardus Haselaar; 
  Jaap en Rie Hagen-Bakker; Gerardus en Wijnanda van Dijk- 
  Koolenberg; Jan Winthorst; 
  Voor het bruidspaar Ans van Ruitenbeek en Ron Brandsen 
Voorganger: diaken R. Simileer 
Lector:  H. Dijst 
Koster:  P. van Heumen 
Koor:  Maria-Martinuskoor 
 

Derde zondag van Pasen 
Zaterdag 29 april om 19.00 uur: Woord- en Communieviering 
Intenties: Jaap en Rie Hagen-Bakker; Evert Jansen; Jan Winthorst; 
  Alie, Toon, Jaap en Bart Meijer; Cor Hagen; 
  Voor het bruidspaar: Ans van Ruitenbeek en Ron Brandsen 
Voorganger: diaken W. Balk 
Lector:  K. v. d. Burg 
Koster:  J. Hagen 
Koor:  samenzang 
 

Eerste vrijdag van de maand 
Vrijdag  5 mei om 09.30 uur: Woord- en Communieviering 
Intenties: Adrianus Nicolaas de Jong; Voor de vrede 
Voorganger: diaken R. Simileer 
Lector:  T. Steutel 
Koor:  samenzang 

 
 
 
 
 
 



Vierde zondag van Pasen 
Zaterdag 6 mei om 19.00 uur: Woord- en Communieviering 
Intenties: Jaap en Rie Hagen-Bakker; Alie Bosse-Hagen; 
  Bep van Ineveld-Marsen; Jan Winthorst; 
  Alie, Toon, Jaap en Bart Meijer; 
  Voor het bruidspaar Ans van Ruitenbeek en Ron Brandsen 
Voorganger: diaken R. Simileer 
Lector:  A. Groenen 
Koster:  Th. Boers 
Koor:  samenzang 
 
Woensdag 10 mei om 19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger: pastoor J. Dresmé 
Lector:  H. Dijst 
Koster:  P. van Heumen 
Koor:  Samenzang 
 
Vrijdag 12 mei om   13.30 uur:  
Huwelijksviering Ans van Ruitenbeek en Ron Brandsen 
Voorganger: diaken W. Balk 
Koster:  Th. Boers 
 

Vijfde zondag van Pasen 
Zondag 14 mei om 09.30 uur: Eucharistieviering 
Intenties: Geradus en Wijnanda van Dijk-Koolenberg; Jan Winthorst; 
  Jaap en Rie Hagen-Bakker;  Gerardus Haselaar;  Cor Hagen;   
Voorganger: pastor L. Wenneker 
Lector:  C. Tol 
Koster:  J. Hagen 
Koor:  Maria-Martinuskoor 
 

Zesde zondag van Pasen 
Zondag 21 mei om 09.30 uur: Woord- en Communieviering 
Intenties: Jaap en Rie Hagen-Bakker; Jan Loogman; Jan Winthorst; 
Voorganger: diaken R. Simileer 
Lector:  T. Meester 
Koster:  T. Meester 
Koor:  Werkgroep voor liturgie uit Kortenhoef 
Na deze viering staat er koffie/thee voor u klaar. 
 

Hemelvaart van de Heer 
Donderdag 25 mei om 09.30 uur: Gebedsviering in Horstermeer 
Voorgangers: diaken W. Balk en dominees 
 

 
 
 
 



Zevende zondag van Pasen 
Zaterdag 27 mei om 19.00 uur: Woord- en Communieviering 
Intenties: Gerardus en Wijnanda van Dijk-Koolenberg; Evert Jansen; 
  Jaap en Rie Hagen-Bakker; Mien Vermeulen-Meester; 
  Alie, Toon,Jaap en Bart Meijer; Piet Koster;Jan Winthorst; 
Voorganger: diaken W. Balk 
Lector:  All Directions/ C.Lasscher 
Koster:  G/E Leurs 
Koor;  All Directions 
 

Open kerk 
 
Zaterdag 8 april is de Sint Martinuskerk in Ankeveen open van  
 

09.30 uur tot 11.30 uur 
 

Loopt u gerust even binnen om een kaarsje aan te steken, in stilte rond te 
lopen, te bidden of om een andere reden. 
Van harte welkom! 
 
Voedselbank 
 
Tijdens de Goede Week wordt er weer door de KAN- P.C.I. actie gevoerd 
voor de voedselbank. 
In het kerkportaal staan er kratten waar u de artikelen in kunt zetten. 
Bij voorbaat hartelijk dank  
 
Ziekentriduüm 
 
Het ziekentriduüm is dit jaar op 9, 10 en 11 mei en in de vertrouwde  
locatie “De Waaier”. 
Aanvang en sluiting zijn steeds om 10.00 uur en 15.00 uur. 
U kunt zich opgeven bij het parochiesekretariaat. (tel.035-6561252) 
 
Mariaviering 
 
Woensdag 17 mei is er om 10.00 uur een Mariaviering in de 
O.L.V. Hemelvaartkerk te Nederhorst den Berg. 
Pastoor J. Dresmé en diaken W.Balk zijn de voorgangers en de KAN 
koren onder leiding van Wim Schaap verzorgen de zang. 
U bent daar van harte welkom. 
Is het vervoer voor u een probleem belt (tel.035-6561252) u dan even op 
dinsdagmorgen naar het parochiesekretariaat en het wordt voor u 
geregeld.  



Hemelvaart 
 
Donderdag 25 mei om 09.30 uur gezamenlijke oecumenische viering van 
protestantse gemeenten en r.k. KANparochies , aan de Dwarsweg in de 
Horstermeer 
Bij slecht weer bent u van harte welkom in de St. Martinuskerk te 
Ankeveen. 

 
Overleden: 
 
In februari hebben wij afscheid genomen van: 
Mevrouw Tonny Veenman- Pouw en de Heer Piet Koster. 
Moge zij rusten in Gods vrede en moge al het goede wat zij voor mensen hebben 
betekend voortleven in de harten van al hun dierbaren., zodat zij verder kunnen 
gaan op de weg van het leven. 
 
Huwelijk: 
 
Op 18 maart zijn Ans van Ruitenbeek en Ron Brandsen  tijdens de viering 
voorgesteld aan de parochiegemeenschap en hebben zij de verlovingszegen 
van diaken Wim Balk ontvangen. 
Op 12 mei zullen zij elkaar tijdens een gebedsviering het ja-woord geven. 
Wij wensen hen   alle goeds en Gods zegen voor hun toekomst. 
 
Lourdes 
 
De “Gooische groep”gaat in 2017 van 2-7 oktober per vliegtuig naar Lourdes. 
Samen met elkaar naar Lourdes. Eenmaal per jaar gaan we met een eigen groep 
vanuit ’t Gooi. 
Bent u moeilijk ter been en wilt u eventueel gebruiken maken van een rolstoel, 
onze eigen vrijwilligers vanuit ’t Gooi gaan mee om uw rolstoel te duwen en u te 
begeleiden. 
Dit jaar gaat pastoor Carlos Fabril van R.K. parochie van de H. Drieëenheid 
Naarden/Bussum met onze groep mee. 
 
Folders over de reis liggen achter in de kerk. 
Wij komen graag bij u langs voor verdere informatie. 
 
Regiocoördinator Corrie Versteeg Walstra 
en Gertrud Leurs, contactpersoon voor Ankeveen  
 
Aangeboden 
 
Voor nu of misschien later wanneer u zorg behoeft wordt een zogenaamd 
hoog/laag verstelbaar bed  aangeboden. 
Voor inlichtingen kunt u op dinsdagmorgen bij het parochiesekretariaat terecht. 



Bijbelcursus “Volgers rondom Jezus”  
 
Bijzondere mensen hebben Jezus gevolgd tijdens zijn 
openbare leven. Ze gaven kleur aan de verhalen over 
Hem, vooral op het einde wanneer de levensweg van 
Jezus het einde naderde in Jerusalem. 
Drie van hen komen over het voetlicht. Judas die Hem 
overleverde, Maria van Magdalena die Hem volgde, zalfde 
voor Zijn dood en Hem als eerste herkende na Zijn 
Opstanding, en Petrus, een van Zijn eerste leerlingen die 
Hem volgde, op het einde Hem verloochende en toch Zijn 
levenswerk voortzette. 
Drie mensen wiens verhalen tot eeuwenlange gesprekken, 
gesprekken, boeken en films leidden en het lijdensverhaal 
een eigen wending gaven. 
In drie bijeenkomsten wordt elk van hen belicht, over hen 
gelezen in de vier Evangelieverhalen en besproken in de 
huidige actualiteit. 
 
U kunt daarbij zijn, op drie middagen in  mei van 16.00 tot 
18.00 uur in “de Molshoop” van de OLV. Hemelvaartkerk 
te Nederhorst den Berg. 
In de pauze eten we met elkaar een bord soep en 
broodjes. 
 
De middagen zijn: 3, 10 en 24 mei 2017. 
 
Inleiders: diaken Wim Balk en Herman van der Molen 
 

U kunt zich opgeven via uw parochiesecretariaat; dit o.a. 
in verband met de maaltijd. 
 

 
 


