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JUNI 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 
julinummer in te leveren vòòr 20 juni as. Dit kan alleen gestuurd 
worden aan of ingeleverd worden op het secretariaat: 
Hemelvaart@kanparochies.nl 
 
 
 
Rijk 
 
Ons gezin is gezegend met 3 kinderen: een meisje en twee jongens.  
Inmiddels zijn er ook al vier kleinkinderen: drie jongens en een meisje. 
Onlangs is het jongste kleinkind gedoopt. Dat mocht ik als diaken (en 
opa) zelf doen. Dat ging toch wel met emotie gepaard en af en toe 
moest ik toch extra slikken: bij het ondervragen van de ouders – maar 
ook bij de doop en het zalven met de olie. Nog niet eerder kwam het zo 
dichtbij. 
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We lazen het verhaal van de Ark van Noach en het verhaal waarin 
Jezus zegt dat de kinderen bij hem moeten komen. Jezus zegt ons dan  
 
ook dat we moeten zijn als kinderen. Als grote mensen durven we niet 
altijd te zeggen wat we eigenlijk wel zouden moeten. Kinderen zeggen 
gemakkelijk: ‘wat kijk jij scheel’ of ‘wat loop jij raar’. Wij houden ons in 
en hebben het niet over die dingen – al zouden we soms wel willen… 
In de viering kwam ook de Ark van Noach voorbij en met name dat God 
nooit meer de aarde onder water zet en daarom zijn regenboog aan de 
hemel spant – om zo te laten zien dat na een regenbui de zon weer 
doorkomt en zo de regenboog verschijnt. 
Aan de kinderen vroeg ik of we in de kerk ook een regenboog zouden 
maken: het dak eraf, regenbui, het zonnetje en laat nu die regenboog 
maar komen. Ze snapten gelukkig dat we het dak moesten laten zitten 
en de zon al heerlijk aan de hemel stond. 
Aan alle kleine en grote kinderen (alle volwassenen) hebben we een 
bellenblaas gegeven en hebben de kapel vol bellen met regenboog-
effect geblazen. Werkelijk een feest voor iedereen. De dopeling zelf 
had het nog niet zo in de gaten – maar de andere kinderen hebben 
genoten en zullen de kerk niet zo gauw vergeten. 
 
Bert van Wilgenburg, diaken 
 

 
 
 



 
Pinksterzondag 

Zondag 4 juni 9.30 uur, Eucharistieviering 
 
Voorganger: Pastor L. Wenneker 
Lector: Mevr. W. v.d. Linden 
Acolieten: Leon Veens, Stan Wenneker 
Koor: Maria-Martinus 
Intenties Jan Baar, Ankie Brink-v.d. Meer, overleden ouders     

Van 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, overleden ouders Adolfs-v.d. Holst en 
overleden broer, overleden ouders Koelewijn- Steinfort 

 
 

Woensdag 7 juni 11.00 uur, Woord- en Communieviering 
in De Kuijer 

Voorganger: Diaken W. Balk  
 
 

H. Drie- Eenheid 
Zaterdag 10 juni 19.00 uur, Eucharistieviering 

 
Voorganger: Pastoor J. Dresmé 
Lector: Dhr. H. v.d. Molen 
Intenties: Overleden ouders Snoek-Hartman, overleden ouders 

Galesloot-Jansen, Ben Smits en kinderen, Theo 
Verstappen, Martha Mulders- Meijer, Mien Pouw-Loef, 
Nic Breed, Henke en Mieke v.d. Laan-Baas 

 
Donderdag 15 juni 9.30 uur, Woord-en Communieviering 

 
Voorganger: Diaken W. Balk 
 
 
Zaterdag 17 juni 19.00 uur Terugkomdag en viering Vormselgroep 

H. Martinus, Ankeveen 
 
  



 
Sacramentsdag 

Zondag 18 juni 9.30 uur, Eucharistieviering 
 
Voorganger:  Pastor L. Wenneker 
Lector: Mevr. C. Schoordijk 
Acolieten: Elina v. Zuijlen, Lianne Malij 
Koor: Maria-Martinus 
Intenties: To Pols, Henk en Mieke v.d. Laan- Baas, Wim Smits, 

Joop Pronk, overleden ouders Kruyshaar- Verbraak, 
overleden ouders Hageman- Welle, Netty Welle- Beijnes, 
Cox de Jeu, Truus v. Nes- Bon, overleden ouders 
Adolfs- v.d. Holst en overleden broer 

 
 

Twaalfde zondag door het jaar 
Zondag 25 juni 9.30 uur, Woord- en Communieviering 

 
Voorganger: Liturgiegroep 
Lector: Liturgiegroep 
Intenties: Peter Pietersen, Ton Stalenhoef en Jozefien, overleden 

familie Stalenhoef- Pronk 
 

Dertiende zondag door het jaar 
Zondag 2 juli 9.30 uur, Eucharistieviering 

 
Voorganger: Pastor L. Wenneker 
Acolieten: Leon Veens, Stan Wenneker 
Koor: Maria-Martinus 
Intenties: Jan Overes, Ton Hageman, overleden ouders Adolfs- 

v.d. Holst en overleden broer 
 
 

Woensdag 5 juli 11.00 uur, Eucharistieviering in De Kuijer 
 

Voorganger:  Pastoor 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 



 
 
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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMMELMARKT BIJ OLV HEMELVAARTKERK 
 
Voor de rommelmarkt kunnen wij nog mooie spullen gebruiken. Op 10 
juni en op 8 juli zijn er weer inzamelingsdagen bij Transportbedrijf V.d. 
Broek op de Middenweg 11, tussen 8.30 tot 12.00 uur.    
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 
 
 
 
 
RESULTAAT KONINGSDAGMARKT 
 
De opbrengst van de koningsdagmarkt is: € 281,90 boeken, poffertjes 
totaal € 591,00. 
De totale netto opbrengst is: € 812,10, er zijn 60 kaarten verkocht 
afrekening volgt nog, € 28.00. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


