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MAART 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 
aprilnummer in te leveren vòòr 20 maart as. Dit kan alleen gestuurd 
worden aan of ingeleverd worden op het secretariaat: 
Hemelvaart@kanparochies.nl 
 
 
 
Kleuren, woorden en handelingen. 
 
Op zaterdag 18 maart a.s., midden in de Veertigdagentijd, zal de H. 
Antonius van Paduakerk in Kortenhoef van 10:00 tot 12:30 de deuren 
openen. U kunt binnen lopen om een kaarsje aan te steken, om rond te 
lopen en natuurlijk om te bidden. In de Veertigdagentijd wordt ons 
namelijk gevraagd om te vasten, te geven en te bidden. Zo kunnen we 
loskomen van de dagelijkse routine en dichter bij ons zelf komen. 
Deze ochtend staat zeker ook in het teken van de symboliek in de 
Veertigdagentijd tot en met de Paaswake. De Katholieke Kerk is rijk 
aan symboliek en aan de hand van kleuren, woorden, handelingen en 
afbeeldingen (bv. de afbeelding op de Paaskaars) zal die ochtend die 
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symboliek worden uitgelegd. U bent van harte welkom om zo even 
binnen te lopen en evenzo van harte welkom om aan te sluiten bij de 
uitleg over de symboliek binnen onze liturgie en daar buiten. Het is 
onze kerk, het is onze toekomst. Dus ….. loop even binnen en 
misschien willen de buren ook mee?! 
 
Zaterdag 18 maart a.s. van 10:00 tot 12:30 in de H. Antonius van 
Paduakerk in Kortenhoef. 
 
Diaken Wim Balk 
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Achtste zondag door het jaar 
Woensdag 1 maart 11.00 uur, Eucharistieviering 

 in De Kuijer 
Voorganger: Pastor J.Dresmé 

 
Om 19.00 viering in Ankeveen (Aswoensdag) 
 
Om 19.30 gez. Oecumenische viering in de Willibr.kerk 
 

Eerste zondag van de veertigdagentijd 
Zondag 5 maart 9.30 uur, Woord- en Communieviering 

 
Voorganger:   Diaken W. Balk 
Koor: Maria-Martinus 
Lector: Mevr. C. Schoordijk 
Intenties: Lia Smits- de Groot, overleden ouders Snoek- Hartman, 

overleden ouders Galesloot- Jansen, Jan Overes, 
overleden ouders Adolfs-v.d.Holst en overleden broer, 
Ton Hageman, Martha Mulders- Meijer, Mien Pouw-Loef, 
Joop Pronk 

2e collecte   vasten project 
 
Dinsdag 7 maart om 14.45 voorbereiding 1e Communie 
 
Woensdag 8 maart om 20.00 uur 2e ouderavond Vormsel 
Om 19.30 uur Vesperviering in de Willibrordkerk 
 
Donderdag 9 maart om 9.30 uur Woord-en Communieviering 
 

Tweede zondag van de veertigdagentijd 
Zaterdag 11 maart 19.00 uur, Woord-en Communieviering 

 
Voorganger: Diaken R. Simileer 
Lector: Mevr. W. Wenneker 
Acolieten: Elina van Zuijlen, Lianne Malij 
Intenties: Ria Galesloot- v.d. Meer, Ida Vendrig- Kat, overleden 

ouders v.d. Laan- Baas, Wim Mulders, Tante Marie, 
overleden ouders Adolfs- v.d. Holst en overleden broer, 
Martha Mulders- Meijer, Mien Pouw-loef 

2e collecte  vasten project 
 



Woensdag 15 maart om 19.30 uur vesperviering in de Willibr.kerk 
 
Vrijdag 17 maart bijeenkomst Vormselgroep om 19.00 uur 
 
Zaterdag 18 maart Stille omgang (zie elders in dit blad) 
 
 

Derde zondag van de veertigdagentijd 
Zondag 19 maart 9.30 uur, Eucharistieviering 

 
Voorganger: Pastor L. Wenneker 
Koor: Maria-Martinus 
Acolieten: Stan Wenneker, Leon Veens 
Lector: Dhr. J. Boers 
Intenties: To Pols, Wim Smits, overleden ouders v.d. Laan- 

Aartman en overleden broer, Ben Smits en kinderen, Ali 
van Wijk- Smits, Nic Breed, Martha Mulders- Meijer, 
Mien Pouw-Loef 

2e collecte vasten project 
 
Dinsdag 21 maart om 14.45 voorbereiding 1e Communiegroep 
 
Woensdag om 19.30 uur Vesperviering in de Willibrordkerk 
 

 
 

Vierde zondag van de veertigdagentijd 
Zondag 26 maart 9.30 uur, Woord- en Communieviering 

Voorstellen 1e Communiecanten 
 

Voorganger: Diaken W.Balk 
Lector:  1e Communiegroep 
Acolieten: Elina van Zuijlen, Lianne Malij 
Intenties: Ankie Brink- v.d. Meer, overleden Adolfs- v.d. Holst en 

overleden broer, Ton Stalenhoef en Jozefien, overleden 
familie Stalenhoef- Pronk, Mien Pouw-loef 

2e collecte vasten project 
 
 
 
 



Dinsdag 28 maart om 14.45 uur voorbereiding 1e communiegroep 
Om 20.00 uur ouderavond 1e communiecanten 
 
Woensdag 29 maart om 19.30 uur Vesperviering in de Willibr.kerk 
  

Vijfde zondag van de veertigdagentijd 
Zondag 2 april om 9.30 uur,Eucharistieviering 

 
Voorganger:  Pastoor Dresmé 
Koor: Maria Martinus 
Lector: Mevr.W.v.d.Linden 
Acolieten: Leon Veens, Stan Wenneker 
Intenties: overl.ouders Snoek-Hartman, overl.ouders Galesloot- 

Janssen, Jan Overes, Ton Hageman, Mien Pouw-Loef 
 
Dinsdag 4 april om 14.45 uur voorbereiding 1e Communiegroep 
 
Woensdag 5 april 11.00 uur, Woord- en Communieviering 

in De Kuijer 
Voorganger: Diaken W. Balk 
 

 
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.  
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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 

 

 



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 
 
 
 
 
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 gebruik maken van een 
rolstoel, onze eigen vrijwilligers vanuit ’t Gooi gaan mee om uw rolstoel 
te duwen en te begeleiden. 
 
Dit jaar gaat Pastoor Carlos Fabril van RK Parochie van de H. 
Drieëenheid Naarden/Bussum met onze groep mee. 
 
De folders over deze reis liggen achter in de kerk. 
U kunt ook nog korting op de reis krijgen van een, 
opgespaard potje van giften die we hiervoor bestemd hebben. 
Wij komen graag bij u langs voor verdere informatie. 
 
Regiocoördinator Corrie Versteeg-Walstra. 
 
 
 



Vespervieringen in de vastentijd: Doe wel en zie niet om! 
 
Ook dit jaar heeft de oecumenische werkgroep van de katholieke 
parochies en de protestantse gemeenten van Kortenhoef, 's-Graveland  
en Nederhorst den Berg gezamenlijke vespervieringen voorbereid. 
Deze vinden plaats op de woensdagavonden op  8 maart, 15 maart, 22 
maart, 29 maart en 5 april, voor Nederhorst den Berg in de 
WiIlibrordkerk, aanvang 19.30 uur.  
 
Het thema van de vieringen is gebaseerd op teksten uit het Mattheüs 
evangelie met als kerngedachten: 

   8 maart:        Kom tot inkeer… 
15 maart:        Word gelukkig… 
22 maart:       Blijf in het verborgene… 
29 maart:        Overdenk goed… 
  5 april:          Hier is de dienaar 

 
Naast het lezen van de betreffende passages uit Mattheüs worden er 
liederen gezongen, gedichten of teksten voorgedragen om over na te 
denken en er wordt gebeden.  
 
Daarnaast is er op woensdag 29 maart een sobere maaltijd 
voorafgaand aan de viering. Vanaf 18.00 uur bent u welkom in de 
Bergplaats. Wilt u zich vooraf opgeven bij het secretariaat van de 
parochie (telnr. 251315; email hemelvaart@kanparochies.nl) of bij 
Claudette Baar (254368; email: baar0307@planet.nl) opdat wij weten 
hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten. 
Wij nodigen u van harte uit om deze meditatieve vieringen en de 
sobere maaltijd met ons te delen en ons zo gezamenlijk voor te 
bereiden op Pasen!!  
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Ziekentridiuum Hilversum 
 
Op 9 -10 en 11 mei a.s. vindt weer het ziekentridiuum plaats. 
 
Dagen ter bemoediging en ontspanning, u hoeft niet ziek te zijn om 
hiervoor in aanmerking te komen, het is gewoon ook versterkend en 
het geeft je kracht in je geloof, dus mooi om dit eens mee te maken. 
 
Het zijn dagen die beginnen met een mooie viering, een ziekenzegen, 
gezelligheid, samen eten en vooral veel praten met elkaar en ze 
eindigen met een uitstalling van het Allerheiligste, rond 15.00 uur gaat u 
weer naar huis. 
U mag er 3 dagen naar toe, maar velen vinden 1 dag al mooi en 
vermoeiend genoeg. En dat kan natuurlijk ook. U wordt opgehaald en 
weer thuisgebracht. 
Op woensdag 10 mei zal ons eigen Maria- Martinuskoor zingen en de 
dag, met allen die aanwezig zijn, mee beleven. 
U kunt zich opgeven vòòr 15 maart bij het secretariaat op maandag en 
donderdagmorgen, telnr. 251315 of bij Willy Wenneker, telnr.251589. 
Dan komt er iemand bij u langs om een inschrijfformulier in te vullen 
met uw gegevens. 
Als er nog vragen zijn kunt u ook bellen naar Willy Wenneker. 

 
 
 

 


