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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 
meinummer in te leveren vòòr 20 april as. Dit kan alleen gestuurd 
worden aan of ingeleverd worden op het secretariaat: 
Hemelvaart@kanparochies.nl 
 
 
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 
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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 Dresmé 
 
 

Vijfde zondag van de veertigdagentijd 
Zondag 2 april 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, 
Netty Welle- Beijnes, Cox de Jeu, Nic Breed 

2e collecte Vastenproject 
 
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  
 
Om 19.30 uur Vesperviering in de Willibrordkerk 
 

Palmzondag, begin van de Goede Week 
Zaterdag 8 april 19.00 uur, Woord- en Communieviering 

 
Voorganger: Diaken W. Balk 
Lector: Dhr. H.v.d. Molen 
Intenties: Lia Smits- de Groot, Jan Baar, Wim Smits, overleden 

ouders v.d.Laan- Aartman en overleden broer, Netty 
Welle- Beijnes, Cox de Jeu 

2e collective Vastenproject 
 
  



Donderdag 13 april 19.30 uur Oecemenische Viering in de 
Willibr.kerk 

 
Vrijdag 14 april 19.30 uur, Oecumenische Goede Vrijdagviering 

 
Voorganger:  Liturgiegroep 
Lector: Liturgiegroep 
Koor: Maria-Martinus 
2e collecte Vastenproject 
 

Paaszaterdag 
Zaterdag 15 april 19.00 uur, Woord- en Communieviering 

 Doop van Bo Elisa  van Mer 
Voorganger: Diaken W.Balk 
Koor:  Emotions 
Lector:  Gezinsvieringgroep 
Acolieten: Lianne Malij, Eline van Zuijlen 
Intenties: Ida Vendrik-Kat, Ria Galesloot-v.d. Meer, Jan Baar, 

Henk en Mieke  Laan-Baas, overleden ouders v. 
Diemen- Sondorp, Wim Mulders, tante Marie, overleden 
ouders Adolfs-v.d. Holst en overleden broer, Ton 
Stalenhoef en Jozefien, overleden fam. Stalenhoef-
Pronk, Martha Mulders-Meijer, overleden ouders 
Koelewijn-Steinfort, Joop Pronk, overleden ouders 
Kruyshaar-Verbraak, overleden ouders Voshaart-v.Wijk, 
overleden ouders Hageman-Welle, Netty Welle-Beijnes, 
Cox de Jeu, Nic Breed, An v.d.Meer – Hageman, 
overleden familie v.d.Meer-Vrijhoef 

2e collecte Vastenproject 
 

Paaszondag, Verrijzenis van de Heer 
Zondag 16 april 9.30 uur, Euchristieviering 

 
Voorganger: Pastor L. Wenneker 
Koor: Maria-Martinus 
Lector: Mevr. W. Wenneker 
Acolieten: Leon Veens, Stan Wenneker 
Intenties: zie zaterdag 15 april 
2e collecte Vastenproject 
 
Dinsdag 18 april 14.45 uur voorbereiding 1e Communie 



Tweede zondag van Pasen 
Zondag 23 april 9.30 uur, Woord- en Communieviering 

 
Voorganger: Diaken W. Vlooswijk 
Lector: Dhr. J.Boers 
Intenties: To Pols, overleden ouders v.d. Laan-Aartman en 

overleden broer, Ben Smits en kinderen, Netty Welle-
Beijnes, Cox de Jeu 

 
Derde zondag van Pasen 

Zondag 30 april 9.30 uur, Eucharistieviering 
 

Voorganger: Pastor L. Wenneker 
Koor: Gregoriaans 
Lector: Mevr. C. Schoordijk 
Acolieten: Lianne Malij, Eline van Zuijlen 
Intenties: Ali v.Wijk-Smits, Netty Welle- Beijnes, Cox de Jeu, Nic 

Breed 
 
  
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 
 
 
MARIA 
 
In het Catharijneconvent 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.  

 

PAASKAARS 
 
Na de vieringen kunt u achterin de kerk uw paaskaars bestellen. 
 
 



Rommelmarkt bij O.L.V. Hemelvaartkerk 

 
In en voor de O.L.V. Hemelvaartkerk in Nederhorst den Berg is op 
zaterdag 9 september een grote rommelmarkt. 
Op de eerste inzamelingsdag in februari hebben wij al mooie en leuke 
spullen gekregen. Maar om de kramen goed te vullen hebben wij nog 
meer nodig.  Heeft u nog spullen in de kast of schuur staan die u niet 
gebruikt of niet meer nodig hebt, breng deze dan op zaterdag 25 maart 
naar Transportbedrijf V.d. Broek op de Middenweg 11, tussen 8.30 tot 
12.00 uur. Ook op zaterdag 22 april kunt u spullen brengen.   
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 inzamelingsdagen 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 
 
 
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. 



PAASVIERINGEN 
 
13 april om 19.30 uur  is er de gezamenlijke Witte Donderdagviering in 
de Willibrordkerk, voorgangers zijn ds Evert-Jan van Katwijk en 
Herman van der Molen, met medewerking van de Cantorij. 
 
14 april om 19.30 uur is er in de O.L.V. Hemelvaartkerk de 
gezamenlijke Goede Vrijdagviering, voorgangers zijn ds Evert-Jan van 
Katwijk, Herman van der Molen, Marian Kroone en Claudette  Baar, 
met  medewerking van het Maria/Martinuskoor. 
 
 
The Passion 
Aansluitend aan de viering van Witte Donderdag kunt u in de 
Bergplaats in de Kerkstraat live op groot scherm  The Passion volgen. 
Vanaf 20.15 staat de koffie  klaar, de toegang is gratis. 
 
Uitnodiging Paasbrunch 
Zondag 16 april organiseert de diaconie een gezellige paasbrunch  in 
de Bergplaats in de Kerkstraat. Vanaf 12.00 uur bent u welkom. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. Wel  is er het verzoek  of u zich op wilt 
geven  en met  hoeveel personen u komt, opdat er  genoeg is voor 
iedereen. Aanmelden kan via de  mail diaconie@kerkopdeberg.nl  of bij 
Jim de Groot (0294-253097) en Fiep Bouwer (0294-254179). 
Aanmelding uiterlijk 2 april 2017. 
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ZIEKENTRIDUUM HILVERSUM 
 
Op 9 -10 en 11 mei a.s. vindt weer het ziekentridiuüm 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. 

 
 
1e Heilige Communie op 21 mei 2017 
 
Op 26 maart as. zullen de kinderen die hun 1e H.Communie doen zich 
voorstellen in de viering, waarin ook Martin Jansen wordt gedoopt. 
De aankomende 1e Communiecanten zijn: 
Aimee Best  Lily Yusef 
Bo van Mer  Finn de Weijer 
Nora Snapper 

 

https://nl.123rf.com/photo_13677517_gastheer-en-kelk.html?term=host&vti=ocn085mtjvdoe7gdyp

