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MEI 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 
juninummer in te leveren vòòr 20 mei as. Dit kan alleen gestuurd 
worden aan of ingeleverd worden op het secretariaat: 
Hemelvaart@kanparochies.nl 
 
 
 
Emmausgangers 
 
In bijbelverhalen zijn mensen altijd onderweg. Abraham trekt weg uit Ur 
naar een land waar hij een groot volk zal worden. Mozes trekt weg uit 
Egypte, 40 jaar op weg naar het land van belofte. Mensen bewegen, 
maar niet altijd in de goeie richting. In het evangelie is er een man op 
weg van Jeruzalem naar Jericho, de heidense stad, de laagst gelegen 
stad op aarde. Dan valt hij ook nog in handen van rovers. Gelukkig is 
daar een Samaritaan, die zijn hart laat spreken en zo komt het toch nog 
goed en vindt hij een thuis in een herberg..  
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Er gebeurt heel wat in de wereld. En wat er gebeurt gaat niet altijd in de 
goede richting. Sommigen worden zelfs slachtoffer van wat anderen 
hen aandoen. Je zou er teleurgesteld van raken, je dromen en idealen 
door verliezen. Hoe zou je nog geloven in een goede God? Hoe moet 
je geloven in die gemeenschap, die Gods grote daden zichtbaar zou 
moeten maken, maar het vaak niet doet. En voor we het weten lopen 
we zelf ook de verkeerde kant op. 
Na de kruisdood van Jezus  zijn twee leerlingen onderweg. Zij hebben 
Jeruzalem de rug  toegekeerd. Emmaus is hun reisdoel, plek zonder 
hoop. Ze zijn weer terug bij ‘af’.  
Maar dan  gebeurt het. Ze vinden een reisgenoot, iemand die een 
stukje met hen oploopt. Hij vraagt hun naar hun pijn, maar ook naar wat 
ze beleefd hebben met die Jezus. Hij vraagt hun naar hun idealen en 
Hij vraagt hen zelfs hoe alles wat met Jezus gebeurd is een plek heeft 
in dat grote verhaal van God. En hun hart gaat branden en als zij hun 
gast binnen nodigen, dan is het die gast die hen het brood aanreikt. En 
zij herkennen Hem aan het breken van het brood. 
En midden in de nacht staan ze op en keren om. En Jeruzalem, de 
stad van vrede en recht, wordt het doel van hun reis. 
Wat zo mooi is van dit verhaal is, dat het gebeurt onderweg. Het 
gebeurt niet bij mensen die blijven zitten waar ze zitten, maar het 
gebeurt op die vervloekte plaats Emmaus. We hoeven niet te 
wanhopen. Het kan gebeuren op de meest vervloekte plaatsen van de 
wereld. 
Waar het om gaat is: elkaars reisgenoot worden. Het gaat er om oog te 
hebben voor die ander die op je weg komt. Het kan zo maar zijn dat het 
de Heer is, die in de ander jou het brood van het leven aanreikt. 
Dank dat ik een tijdje met u heb mogen optrekken: ik met u en u met 
mij. Misschien gingen we niet altijd de goede kant op, maar doet dat er 
toe? Dank voor de verhalen die mij de ogen geopend hebben. Zij doen 
mij geloven: Hij is niet dood, Hij leeft.  
 
Het ga u goed! 
 
pastor Wim Vlooswijk 
 
 
 
 
 
 



 
Woensdag 3 mei 11.00 uur, Woord- en Communieviering 

in De Kuijer 
Voorganger: Diaken W. Balk  
 
Donderdag 4 mei 19.00 uur Dodenherdenking 
 

Vierde zondag van Pasen 
Zondag 7 mei 9.30 uur, Woord- en Communieviering 

 
Voorganger: Liturgiegroep 
Lector: Liturgiegroep 
Koor: Maria-Martinus 
Intenties: Overleden ouders v.d.Laan- Aartman en overleden 

broer, Jan Overes, Ton Hageman, Truus van Nes-Bon 
 
Dinsdag 9 mei 14.45 uur voorbereiding 1e Communie 
 
Dinsdag       9 mei   10.00 uur Ziekentriduüm Hilversum 
Woensdag 10 mei   10.00 uur Ziekentriduüm Hilversum 
Donderdag 11 mei  10.00 uur Ziekentriduüm Hilversum 
 
Donderdag 11 mei   9.30 uur  Eucharistieviering 
 
Vrijdag        12 mei 19.00 uur  Bijeenkomst Vormsel 
 
  

Donderdag 11 mei 9.30 uur Eucharistieviering 
 
Voorganger: Pastoor J.Dresmé 
 

Vijfde zondag van Pasen 
Zaterdag 13 mei 19.00 uur Woord- en Communieviering 

 
Voorganeger:  Diaken W. Balk 
Lector: Mevr. T. Terlien 
Intenties: Henke en Mieke v.d. Laan-Baas, Wim Smits,  
 
 

 
 



 
Peter Pietersen, overleden ouders Snoek-Hartman, 
overleden ouders Galesloot-Jansen, overleden ouders 
de Groot-v.Dam, Ali van Wijk-Smits, Joop Pronk, Mien 
Pouw-Loef, overleden ouders Kruyshaar-Verbraak, 
 Netty Welle- Beijnes, Cox de Jeu, Nic Breed, overleden 
familieleden v.d. familie v.Tol-Pronk, Dick v.d. Velden, 
Truus van Nes-Bon, Ali Maria Snoek- Willenborg, Ton 
Wassing, t.g.v. 50-jarig huwelijksfeest 

 
 

Woensdag 17 mei 10.00 uur Eucharistieviering/ Mariaviering 
 
Voorganger: Pastoor J.Dresmé, Diaken W. Balk 
Koor: KAN-koren 
  
 
Vrijdag 19 mei 16.00 uur Generale repetitie 1e Communie 
                          18.00 uur Oefenen Vormselviering +maaltijd K’hoef 
Zaterdag 20 mei 19.00 uur Vormselviering Kortenhoef 
 

Zesde zondag van Pasen 
Zondag 21 mei 9.30 uur Eucharistieviering 1e Heilige Communie 

 
Voorganger: Pastoor J.Dresmé, Diaken W. Balk 
Lector: 1e Communiegroep 
Acolieten: Elina v.Zuijlen, Lianne Malij 
Koor: Emotions 
Intenties: Ria Galesloot-v.d. Meer, To Pols, Ben Smits en 

kinderen, Truus van Nes- Bon 
 
Dinsdag 23 mei 14.45 uur Bijeenkomst 1e Communie 
 
Donderdag 25 mei 9.30 uur Hemelvaart v.d. Heer in Horstermeer 
 
Voorganger: Diaken W.Balk en dominees 
Intenties: overleden ouders van Diemen-Sondorp 
 

 
 
 



 
 

Zevende zondag van Pasen 
Zondag 28 mei 9.30 uur Woord- en Communieviering 

 
Voorganger: Diaken W. Balk 
Lector: Dhr. J. Boers 
Koor: Maria-Martinus 
Intenties: Ida Vendrig- Kat, Ton Stalenhoef en Jozefien, overleden 

familie Stalenhoef- Pronk, Martha Mulders- Meijer 
 
Dinsdag 30 mei 14.45 uur bijeenkomst 1e Communie 
 
 

Pinksterzondag 
Zondag 4 juni 9.30 uur, Eucharistieviering 

 
Voorganger: Pastor L. Wenneker 
Lector: Mevr. W.v.d. Linden 
Koor: Maria-Martinus 
Acolieten: Leon Veens, Stan Wenneker 
Intenties: Jan Baar, Ankie Brink- v.d.Meer, overleden ouders 

v.Diemen-Sondorp, Jan Overes, Wim Mulders en Tante 
Marie, Ton Hageman, Ali v.Wijk- Smits, overleden 
ouders Kruyshaar-Verbraak, overleden ouders 
Hageman- Welle, Ali Maria Snoek-Willenborg, Ton 
Wassing 

 
Woensdag 7 juni 11.00 uur Woord- en Communieviering 

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



 
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.  
 
 
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. 

 
 

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 zondag 21 mei om 9.30 uur is er een feestelijke 1e Heilige 
Communieviering in onze kerk, met medewerking van Emotions. 
 
De aankomende 1e Communiecanten zijn: 
Aimee Best  Lily Yusef 
Bo van Mer  Finn de Weijer 
Nora Snapper 
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Bijbelcursus “Volgers rondom Jezus”  
 
De bijbelcursus in mei, zoals aangekondigd in het KAN-nieuws, kan 
helaas geen doorgang vinden wegens te weinig belangstelling. 
 
  
 
Vrijwilligers 
 
Namens de parochies OLV Hemelvaart en Sint Martinus worden alle 
vrijwilligers uitgenodigd voor een gezamenlijke vrijwilligersavond op 
vrijdag 12 mei as. Het bestuur hoopt u te mogen begroeten om zo 
waardering voor de inzet van vele vrijwilligers te tonen. 
De uitnodiging is intussen verzonden per mail en per brief aan allen uit 
het vrijwilligersbestand en hun partners.  
Aanmelding is mogelijk door inlevering bij het secretariaat van het 
antwoordstrookje bij de uitnodiging of via email: 
vrijwilligersfeestkanparochies@outlook.com  
 
Mocht u onverhoopt de uitnodiging niet ontvangen hebben, kunt u 
contact opnemen met het secretariaat tel. 251315 op ma en do. 
 
Namens de feestcommissie, 
 
Wim Balk, pastor KAN-parochies 
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