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AUGUSTUS 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 
septembernummer in te leveren vòòr 20 augustus as. Dit kan alleen 
gestuurd worden aan of ingeleverd worden op het secretariaat: 
Hemelvaart@kanparochies.nl  
 

 
 
Samen zijn, is samen …………… 
 
Zo in augustus, als velen genieten van even een paar weken vrije tijd, 
is het fijn om terug te kijken. Nog fijner is het om met de ervaringen en 
de herinneringen in gedachten om vooruit te kijken. Deze maand is 
daar een prima maand voor. We kijken als pastoresteam vooruit naar 
2017 / 2018.  
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De afgelopen maanden is binnen het pastoresteam veel veranderd. 
Pastor Wim Vlooswijk is met pensioen en diaken Bert van Wilgenburg 
heeft, helaas noodgedwongen vanwege gezondheidsredenen, zijn 
werkzaamheden, waarvoor hij zoveel passie heeft, moeten neerleggen. 
Hoe mooi is het toch dat het pastoresteam van onze regio nog steeds 
uit een viertal bestaat, want diaken Randy Simileer en pastor-priester 
Elroy Kaak maken het weer compleet. Natuurlijk mogen we ook onze 
jongerenwerker, Maurice Lagemaat, niet ongenoemd laten, die met 
zoveel enthousiasme bezig is voor de jongeren in onze regio. We zijn 
een geweldige regio met een mooie toekomst. Hoe die toekomst er dan 
precies uit zal zien, dat weet niemand. Het pastoresteam wil verder en 
we hebben u, parochianen van jong tot oud, daarbij nodig. Samen zijn 
we kerk, samen dragen we de toekomst van onze 
parochiegemeenschappen. 
 De toekomst van 2017/2018 laat zien dat we in Kortenhoef en 
Nederhorst den Berg weer Eerste Communievieringen zullen hebben, 
laat zien dat er ook uit de KAN-parochies vormelingen zullen zijn. In 
Nederhorst den Berg gaan we in september daarnaast van start met 
het kindercatechese project ‘Het Licht op ons pad’. We beginnen met 
de verbouw van de huiskamer in Ankeveen tot een kapel met ongeveer 
30 plaatsen en met de hele regio gaan we op woensdag 25 oktober op 
bedevaart naar Den Bosch. Dit is maar een greep van de vele 
activiteiten voor de komende tijd. We gaan door en wat mij betreft 
onder het motto: samen sterk, samen kerk. Dat betekent samen vieren 
in de weekenden, samen doen tijdens de activiteiten, samen meedoen 
met anderen, samen lachen en samen huilen. Dán geven we onze 
parochies met elkaar toekomst. 
 Laten we als KAN-parochianen samen vieren op zondag 20 
augustus a.s. in de O.L.V. Hemelvaart. We vieren dan Maria 
Tenhemelopneming en zullen daar een bijzondere viering van maken. 
Een volle kerk, met parochianen uit al onze parochies, is toch mogelijk? 
Dát zouden we geen wonder hoeven te noemen. 
 
Diaken Wim Balk 
 
 
 
 

 
 



 
Zeventiende zondag door het jaar 

Woensdag 2 augustus 11.00 uur, Eucharistieviering 
In De Kuijer 

Voorganger: Pastoor J.Dresmé 
 
 

Gedaanteverandering van de Heer 
Zondag 6 augustus 9.30 uur, Woord- en Communieviering 

 
Voorganger: Diaken W. Balk 
Lector:  Mevr. W.Wenneker 
Koor: Maria-Martinus 
Intenties: Jan Overes, Ton Hageman, Martha Mulders-Meijer, 

Henk en Mieke v.d. Laan- Baas 
 
 

Donderdag 10 augustus 9.30 uur,  Woord- en Communieviering 
 
Voorganger:  Diaken W. Balk 
 
 

Negentiende zondag door het jaar 
Zaterdag 12 augustus 19.00 uur, Woord- en Communieviering 

 
Voorganger: Diaken W.Balk 
Lector:  Mevr. C. Schoordijk 
Intenties: Ben Smits en kinderen, Ali v. Wijk- Smits, Truus v.Nes- 

Bon, Joop Pronk 
 

 
Twintigste zondag door het jaar 

Zondag 20 augustus 9.30 uur, Eucharistieviering KAN 
Maria-ten- Hemel-Opneming 

 
Voorganger: Pastor L.Wenneker, Diaken W. Balk 
Lector: Mev. T. Terlien 
 
 
 
 



 
Acolieten: Elina van Zuijlen ,Lianne Malij, Stan Wenneker, Leon 

Veens 
Koor: KAN-koren 
Intenties: Overleden ouders Hageman- Welle, Netty Welle- 

Beijnes, Cox de Jeu, Bert Ketelaar, Nic Breed, overleden 
ouders Adolfs-v.d.Holst en overleden broer 

 
18.00 uur: Huwelijksviering, bruidspaar Shamas- Louis 
Voorganger: Pastoor Firas Ghazi 

 
 
 

Eenentwintigste zondag door het jaar 
Zondag 27 augustus  9.30 uur, Woord- en Communieviering 

 
Voorganger: Liturgiegroep 
Lector:  Liturgiegroep 
Intenties: Overleden ouders Snoek-Hartman, overleden ouders 
                       Galesloot-Jansen, overleden ouders v.d.Laan-Aartman  
                       en overleden broer, Mien Pouw-Loef, To Pols, Wim 

Mulders en tante Marie, Ton Stalenhoef en Jozefien, 
overleden familie Stalenhoef- Pronk, Dick v.d. Velden 

 
 
 

Tweeëntwintigste zondag door het jaar 
Zaterdag 2  september 19.00 uur, Eucharistieviering 

 
Voorganger: Pastor E. Kaak 
Lector:  Dhr. J. Boers 
Intenties: Jan Overes, Ton Hageman 
 

 
Woensdag 6 september 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 
 
 
 
 
 
Bericht vanuit het secretariaat 
 
Vanaf 16 juli tot aan 1 september is het secretariaat alleen op 
donderdag geopend van 8.30 tot 11.30 uur 
 
 
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. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
Kindercatechese Nederhorst den Berg – Het Licht op ons pad 
 
In september 2017 beginnen we in de O.L.V. Hemelvaartparochie met 
kindercatechese op negentien dinsdagmiddagen, om de week, in de 
Molshoop voor leerlingen van groep 5, 6 en 7. Zo’n middag duurt van 
14:45 tot ongeveer 16:00 uur. De methode die zal worden gebruikt is 
‘Het Licht op ons pad’.  
 
Dit is een leuke methode en wordt binnen vele andere parochies in 
Nederland al gebruikt. Het zou fijn zijn om met veel voormalige eerste 
communicanten en andere kinderen, die het leuk vinden,  van groep 5, 
6 en 7 die middagen samen te gaan doen en op reis te gaan langs de 
spannende, soms verdrietige en mooie verhalen uit de Bijbel. De enige 
kosten voor de ouders zijn EUR € 15,00 per kind voor het werkboek en 
aanvullende materialen.  
 
Voor een goede organisatie is het plezierig om te weten met hoeveel 
kinderen we op pad gaan. Wanneer u meer informatie wilt, kunt een 
mail sturen aan diakenwimbalk@upcmail.nl. Inschrijven kan via 
hetzelfde mailadres. 
 
Diaken Wim Balk 
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Bedevaart naar Den Bosch 
 
Na de zomer, op woensdag 25 oktober, gaan we op bedevaart met alle 
parochies uit onze regio naar Den Bosch. Een prachtige stad met een 
prachtige kathedraal en met bijzondere aandacht voor Maria. 
 
Vanuit de KAN-parochies zal de bus vertrekken vanaf de H. Antonius 
van Paduakerk, de St. Martinuskerk en de O.L.V. Hemelvaartkerk. De 
exacte tijden zullen later bekend worden gemaakt.  
 
Na aankomst in Den Bosch is er om 10:30 uur een Eucharistieviering. 
Na de lunch is er een rondleiding door de kathedraal en het 
naastgelegen museum. Vervolgens kunt u deelnemen aan het 
rozenkransgebed of op eigen gelegenheid nog even de stad bekijken. 
Om exact 16:30 uur zal de bus weer naar onze thuisparochies 
terugkeren.  
 
De kosten per persoon zijn €35,--. Inbegrepen zijn de busreis, de 
rondleiding en de lunch.  
 
Voor de KAN-parochies kunt u zich opgeven bij: 
Adrie van der Laan; 
telefoon 0294 251 745 of mobiel 06 3029 8476; 
e-mail: info@awvanderlaan.nl 
 
Gaat u mee naar deze prachtige stad in Noord-Brabant?   
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