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FEBRUARI 2017  
 
Beste mede-parochianen, 
 
Hebt u mededelingen die u graag geplaatst wilt hebben? Daarvoor 
biedt dit blad ook ruimte. In verband met het maken en 
vermenigvuldigen van dit blad, verzoeken wij u om kopij voor het 
maartnummer in te leveren vòòr 20 februari as. Dit kan alleen gestuurd 
worden aan of ingeleverd worden op het secretariaat: 
Hemelvaart@kanparochies.nl 
 
 
 

De zeven sacramenten 
 
Kent u ze nog allemaal: Doopsel, Vormsel, Eucharistie, Huwelijk, 
Wijding, Biecht en Ziekenzalving. 
De doop kan ik mij niet herinneren. Als kind kan ik mij ook niets meer 
herinneren van de doop van mijn broertjes en zusjes. Hoe ging dat dan 
eigenlijk? Ging mijn vader (mijn moeder lag op het kraambed) dan 
stiekem met de peetoom en peettante naar de kerk? Tegenwoordig zijn 
dat toch wel echte feesten. Gelukkig, want een sacrament moet je 
vieren.  
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Mijn eerste H. Communie was wel feest. De hele klas deed toen ‘zijn 
Communie’. 
Vanaf dat moment werden mijn broertje en ik dan ook regelmatig ’s 
morgens vroeg naar de kerk gestuurd. We kregen dan steevast bruine 
boterhammen met pindakaas mee. En… een grote beugelfles (van 
Grolsch) met melk. Ja, je moest nuchter zijn als je ter Communie ging.  
In deze parochiekerk wilde ik ook misdienaar worden. Maar dat ging 
niet zomaar. Er moest dan van alles worden geoefend. Mijn moeder 
had het er niet zo op. Zij zag mij niet als heilig boontje en zo kwam ik bij 
de welpen. Toch wilde ik graag naar die kerk. En op een 
zaterdagmiddag ben ik in plaats van linksaf (naar de welpen) rechtsaf 
(naar de kerk) gestept. Maar dat duurde maar kort. Toen de bel ging, 
bleek daar de Akela van de welpen te staan om mij op te halen. Aan 
mijn oren werd ik weer bij de welpen gehaald. Ik geloof dat ik dit nooit 
aan mijn moeder heb durven vertellen… 
In de kerk kregen we op 3 februari de Blasiuszegen. Dit ter voorkoming 
van keelaandoeningen. Deze zegen werd gegeven met twee op Maria 
Lichtmis (2 februari) gewijde kaarsen die gekruist onder de kin werden 
gehouden. Een zo imponerende gebeurtenis die ik nooit ben vergeten. 
Het sacrament van de Biecht zou ik bijna overslaan. Het was als kind 
altijd moeilijk om dit sacrament volwaardig gestalte te geven. Als kind 
kwamen er voortdurend gestolen snoepjes en koekjes langs. Of dat ik 
mijn zusje pestte. Op latere leeftijd werd het echt ingewikkeld. Wat voor 
zonden deed ik nou. En wat wilde ik met mijn biechtvader delen. 
Achteraf gezien moet je daar natuurlijk heel anders naar kijken en juist 
het sacrament van verzoening (met God en met jezelf) naar voren 
halen. Ik kan het nu als louterend ervaren – maar het gaat me nog 
steeds niet makkelijk af… 
 

                               
 

Bert van Wilgenburg 
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Vierde zondag door het jaar 
Woensdag 1 februari 11.00 uur, Woord- en Communieviering 

 in De Kuijer 
Voorganger: W. Balk 

 
 
 
 

Vijfde zondag door het jaar 
Zondag 5 februari 9.30 uur, Woord- en Communieviering 

 
Voorganger:   Diaken W. Balk 
Koor: Maria-Martinus 
Lector: Mevr. W. v.d. Linden 
Intenties: Lidy Snoek- Hartman en overleden ouders, Coby 

Galesloot- Jansen en overleden ouders, Jan Overes, 
overleden ouders Adolfs-v.d.Holst en overleden broer, 
Ton Hageman 

 
 

 
Donderdag 9 februari 9.30 uur, Eucharistieviering 

 
Voorganger: Pastor  J.Dresmé 
 
 
 

Zesde zondag door het jaar 
Zaterdag 11 februari 19.00 uur, Eucharistieviering 

 
Voorganger: Pastor J. Dresmé 
Acolieten: Elina van Zuijlen, Lianne Malij 
Intenties: Overleden ouders v.d. Laan- Baas, Wim Smits, Ben 

Smits en kinderen 
 
 
 
 
 



 
 

Zevende zondag door het jaar 
Zondag 19 februari 9.30 uur, Eucharistieviering 

 
Voorganger: Pastor L. Wenneker 
Koor: Maria-Martinus 
Acolieten: Stan Wenneker, Leon Veens 
Lector: Dhr. H.v.d. Molen 
Intenties: Gerard Stalenhoef, Ida Vendrig- Kat, Ria Galesloot- v.d. 

Meer,  Lia Smits- de Groot, overleden ouders Van 
Diemen- Sondorp, overleden ouders en overleden boer 
Adolfs- v.d. Holst, Nic Breed, Ton Stalenhoef en 
Jozefien, overleden familie Stalenhoef- Pronk 

 
 
 

Achtste zondag door het jaar 
Zondag 26 februari 9.30 uur, Eucharistieviering 

KAN-viering in in H.Antonius te Kortenhoef 
 

Voorganger: Pastor L.Wenneker, diaken W.Balk 
Koor:  KAN 
Intenties: To Pols, Ankie Brink- v.d. Meer 
 
 
 

Woensdag 1 maart 11.00 uur, Eucharistieviering 
 in De Kuijer 

Voorganger: Pastor J. Dresmé 
 
 
 

 
Beste acoliet,  als je staat ingedeeld en je bent op dat moment niet 
beschikbaar,  probeer dan even voor die tijd met iemand te ruilen, lukt 
dit niet bel dan naar mevr. W. Wenneker Tel 251589 
 
 
 
 



           Vanuit de bezoekersgroep in Nederhorst den berg: 
 
Al jarenlang worden de parochianen vanaf 75 jaar en ouder rond hun 
verjaardag bezocht door iemand van de bezoekersgroep. 
Dit jaar gaan we dit anders doen: de parochianen vanaf 75 jaar krijgen 
nu een verjaardagskaart toegestuurd en vanaf 80 jaar komen we op 
bezoek  rond hun verjaardag. 
Als er parochianen zijn die het toch prettig vinden dat er iemand van de 
bezoekersgroep langs komt, laat het dan even op het secretariaat 
weten. 
 
De bezoekersgroep 
 
 
Maria 
 
Iedereen weet hoe Maria er uitziet en zal haar beeltenis kunnen 
herkennen. Ook is bekend dat ze de moeder van Jezus is. Maar over 
haar leven weten we niet veel. Waarom is ze al eeuwenlang zo 
populair? Hoe doet ze dat? En wat zegt dat over ons? 
 
In het Catharijneconcent museum in Utrecht kunt u van 10 februari t/m 
20 augustus 2017 het wonderlijke levensverhaal van Maria in de kunst 
verbeeld zien.  
De tentoonstelling Maria blijft ruim 6 maanden open om heel Maria-
minnend Nederland de kans te geven haar te ontmoeten. Want 
ongeacht cultuur of religie, Maria is van alle tijden en van iedereen.  
 

 



Rommelmarkt op 9 september! 

Dit jaar wordt er weer een rommelmarkt georganiseerd in en voor de 
O.L.V. Hemelvaartkerk op zaterdag 9 september. 

Maar om dit mogelijk te maken hebben wij ook spullen nodig voor in de 
kramen. Heeft u nog spullen in de kast of schuur staan die u eigenlijk 
niet gebruikt maar waarmee een ander blij is, breng deze spullen dan 
op zaterdag 18 februari naar Transportbedrijf V.d. Broek, Middenweg 
11 tussen 8.30 uur tot 12.00 uur. De volgende inzamelingsdagen zijn 
zaterdag 25 maart en zaterdag 22 april.  

Bent u niet in de gelegenheid uw spullen zelf te brengen, neem dan 
contact met ons op, dan komen wij het bij u ophalen. 

Erg grote meubelen, bedden, kasten etc., kunnen wij niet innemen daar 
wij hiervoor geen opslag en verkoopruimte hebben. Helaas!! 

Wij hopen u tegen te komen op een van de inbrengdagen en anders 
graag op 9 september op de rommelmarkt. 

Petra v/d Broek tel.: 0294-251606 

Francis van Ruitenbeek tel.: 0294-253883 

Anita van Wijk tel.: 0294-253957 

 
 
Beste parochianen, 
 
Op 1 februari om 20.30 uur is de vergadering van werkgroep vieren. 
We beginnen met de evaluatie over de zaterdag en zondag vieringen, 
Vorig jaar hadden we 2 zaterdagavondvieringen in de maand, 
dit is teruggebracht naar 1 zaterdag avondviering. 
 Hoe bevalt dit en komen er meer parochianen in een zondagviering? 
Wat vindt u ervan, hier kunt u allen over meepraten om 20.30 uur in de 
Molshoop. 
 
 



Dinsdag 31 januari filmavond, inloop 19.30 aanvang 20.00 uur 
 
In de Bergplaats wordt de film ‘Red Turtle’ vertoond. 
 
Een man lijdt schipbreuk en spoelt aan op een onbewoond eiland. Het 
eiland wordt bevolkt door krabben, vogels en schildpadden. Hij 
probeert van het eiland te ontsnappen maar een grote rode schildpad 
maakt hem dat onmogelijk. De ontmoeting met de schildpad zal zijn 
leven definitief veranderen. 
U bent allen van harte welkom! 
 
 

 
 

 

KERKBALANS 
 

MIJN KERK VERBINDT 
   GEEF AAN DIE VERBINDING 
      GEEF AAN KERKBLANS 
 
In januari gaat de actie KERKBALANS 2017 van start. Het thema is dit 
jaar: “Mijn kerk verbindt”. 
De kerk krijgt zoals u weet -geen subsidies en is dus volledig 
afhankelijk van de financiële bijdragen van de kerkleden, van mensen 
zoals u. 
Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan 
mee aan de Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.  
Inmiddels heeft een vrijwilliger het formulier bij u thuis gebracht. 
Wij hopen dat wij ook in het nieuwe jaar weer op uw steun mogen 
rekenen. 
    Floris Schaper, penningmeester 



STILLE OMGANG 2017 
 

In het weekend van 18 en 19 maart wordt ook dit jaar weer een 
ommegang gehouden, met als thema: “Voor U in ootmoed, voor U in 
geloof, voor U in stilte”. 
De kosten zijn deze keer € 19,00 per persoon. 
We starten om 20.45 uur in de St.Vituskerk in Hilversum en om 22.30 
uur vertrekken we naar Amsterdam. 
U kunt zich opgeven bij het secretariaat van uw kerk of bij 
ondergetekende. 
We hopen dat velen meegaan, want het is iedere keer een mooie 
belevenis! 
 
Theo Stalenhoef 
Telnr. 0294- 251237 
 
 

 

 


