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DECEMBER 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 
januarinummer 2018 in te leveren vòòr 20 december as. Dit kan alleen 
gestuurd worden aan of ingeleverd worden op het secretariaat: 
Hemelvaart@kanparochies.nl  
 
 
 

December 
 
 
December is een bijzondere maand. De maand kent vele feestdagen 
die de sfeer bepalen, zoals Sinterklaas, Kerstmis en Oudejaarsavond. 
Deze gezellige feestdagen kunnen we ook beschouwen als momenten 
om even stil te staan bij de tijd van het jaar, bij wat er belangrijk is in 
het leven, het gezin, de familie, de mensen om ons heen, ons geloof. 
De feestdagen zijn van die momenten waarop de tijd en ruimte extra 
lijkt gevuld.  
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Daarnaast wordt deze maand gekenmerkt door de Advent. De advent 
wordt vaak beschreven als een periode van afwachten en verwachten 
en tevens is de advent het begin van het kerkelijk jaar. De bijbelteksten 
die in deze periode in de vieringen worden gelezen hebben allemaal te 
maken met wachten en verwachten. Teksten die oproepen zoals: wees 
waakzaam, het verhaal van Johannes de doper en het bezoek van de 
engel Gabriel aan Maria. Teksten die ons kunnen voorbereiden op 
kerst en ons vertellen dat we open mogen staan voor God in ons leven. 
Advent bereidt ons voor op kerst en deze tijd geeft ons de mogelijkheid 
om te ontvangen. Het is een tijd waarin we tussen alle festiviteiten door 
stil mogen worden. Stil worden is al een uiting van ons openstaan voor 
kerst en de komst van Gods zoon. Tijdens de advent herinneren we 
ons dat God zelf in de diepe stilte van “stille” nacht naar Bethlehem is 
gekomen. Het is aan ons om hier tijd voor te maken en ons open te 
stellen voor een prachtig Kerstfeest.  
 
Maurice Lagemaat 
Jongerenwerker regio KAN Hilversum 
 
     

 
 
 

 
 



 
1e Zondag van de Advent 

Zondag 3 december 9.30 uur, Eucharistieviering 
 

Voorganger: Pastor L. Wenneker 
Lector: Mevr. W.v.d. Linden 
Acolieten: Leon Veens, Stan Wenneker 
Koor: Maria-Martinus 
Intenties: Jan Overes, Ton Hageman, Ali v. Wijk- Smits, overleden 

ouders Adolfs-v.d. Holst en overleden broer 
 

 
Woensdag 6 december 11.00 uur, Woord-en Communieviering in 

De Kuijer 
 
Voorganger: Diaken W. Balk 

 
Tweede zondag van de Advent 

Zaterdag 9 december 19.00 uur, Eucharistieviering 
 

Voorganger: Pastoor J.Dresmé 
Lector:  Mevr. C. Schoordijk 
Acolieten: Lianne Malij, Elina v. Zuijlen 
Intenties: Henk en Mieke v.d. Laan- Baas 
 

Dinsdag 12 december 14.45 uur Kindercatachese 
 
 

Donderdag 14 december 9.30 uur, Woord- en Communieviering 
 
Voorganger: Diaken W. Balk 
 

Derde zondag van de Advent 
Zondag 17 december 9.30 uur, Woord- en Communieviering 

 
Voorganger: Diaken W. Balk 
Lector:  Dhr. J. Boers 
Koor:   Maria-Martinus 
Intenties: To Pols 
 

 



Zondag 17 december 19.30 uur, Kerstsamenzang in OLV 
Hemelvaart 

 
 
Woensdag 20 december 11.00 uur, Oecumenische Kerstviering in 

De Kuijer 
Voorganger: Liturgiegroep 
Koor:  Cantorij 
 

Donderdag 21 december 11.00 uur, Kerstviering in Horstwaarde 
 

Voorganger: Diaken W. Balk 
 

 
Heilige Kerstavond 

Zaterdag 24 december 19.00 uur, Kerst-gezinsviering 
 

Voorganger: Diaken W. Balk 
Lector:  Mevr. T. Terlien 
Acolieten: Lianne Malij, Elina v. Zuijlen 
Koor:  Emotions 
Intenties Jan Baar, Wim Smits, overleden ouders v.d. Laan- 
  Aartman en overleden broer, Jan Overes,Wim Mulders 

en tante Marie,Ben Smits en kinderen,Theo 
Verstappen,Ton Stalenhoef en Jozefien,overleden 
fam.Stalenhoef-Pronk,Ton Hageman,Ali v.Wijk-
Smits,Martha Mulders-Meijer,Mien Pouw-Loef,overleden 
ouders Kruyshaar-Verbraak,overleden ouders Hageman-
Welle,Netty Welle-Beijnes,Cox de Jeu,Henk en Mieke 
vd..Laan-Baas,Dick v.d.Velden,Truus v.Nes-Bon,Riet 
v.d.Wal-Borst,Ali Maria Snoek-Willenborg,Ton 
Wassing,Bert Ketelaar,Nic Breed,Joop Pronk,overleden 
ouders v.Diemen-Sondorp, overleden ouders Veens-
Vens,overleden fam.v.d.Meer-Meijer,Henny Bos,Wim 
v.Wijk,overleden ouders Adolfs-v.d.Holst en overleden 
broer,Ton Smits,overleden fam.v.d.Laan-Ruiter, 
overleden ouders de Groot-v.Dam,overleden ouders 
Galesloot-v.Dam,Harry Galesloot,overleden ouders 
Koelewijn-Steinfort 

 
 



 
Kerstmis 

Maandag 25 december 9.30 uur, Eucharistieviering 
 
Voorganger: Pastor L. Wenneker 
Lector:  Dhr. H.v.d. Molen 
Acolieten: Leon Veens, Stan Wenneker 
Koor:  Maria-Martinus 
Intenties: zie zondag 24 december 
 

Maandag 25 december 11.30 uur, Kindje wiegen 
 

Voorganger: Liturgiegroep 
 

 
Zondag 31 december 9.30 uur, Woord- en Communieviering 

 
Voorganger: Diaken W. Balk 
Lector: Mevr. W.Wenneker 
Koor: Maria-Martinus 
Intenties: Mien Stalenhoef-Hageman, Peter Pietersen 
 

 
Zondag 31 december 19.00 uur, Oecumenische Oudejaarsdienst in 

Willibrordkerk 
 
Voorganger: Liturgiegroep 
 

 
Heilige Maria, Moeder van God 

Woensdag 3 januari 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 
 



      

 

Kerstfeest voor alle ouderen  
   

Een actief comité en een grote groep vrijwilligers staat weer klaar om 
alle ouderen boven de 65 jaar een sfeervol en gezellig Kerstfeest te 
bieden. Kerst is een feest van vrede en wij willen dan ook samen 
zingen, luisteren naar een kerstverhaal en de maaltijd gebruiken om te 
proeven van een sfeervol Kerstfeest in ons eigen dorp.  De middag 
wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken en de 
samenwerkende ouderenbonden.   
Het feest is vrijdagmiddag 15 december en wordt gehouden in de 
Bergplaats. Om half drie is de zaal open en we beginnen om 15.00 
uur.  
U dient zich van tevoren op te geven bij Carla Pouw tel: 253747 of 
Joke Portengen tel: 253103.   
 
Voor vervoer kan gezorgd worden!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
KERSTSAMENZANG  
17 december Nederhorst den Berg 
 
Op zondagavond 17 december a.s. wordt weer de traditionele 
kerstsamenzang gehouden in de R.K. O.L.V.  Hemelvaartkerk aan de 
Dammerweg in Nederhorst den Berg. Medewerking wordt verleend 
door:  
 
Gemengd Koor Wijdemeren, het Maria-Martinuskoor, en de 
Willibrordcantorij o.l.v. Rob van Surksum.                                                             
AMV Crescendo o.l.v. Christian de Jongh. 
Hugo de Graaff: orgel/piano en Nicolien de Graaff: fluit.   
 
En natuurlijk is er ruim gelegenheid voor samenzang van de bekende 
kerstliederen. 
Het belooft weer een mooie avond te worden en wij nodigen u van 
harte uit om op 17 december a.s. te komen meezingen en luisteren.  
We beginnen om 19.30 uur.  De kerk is open vanaf 19.00 uur. 
De toegang is vrij; bij de uitgang zal een collecte worden gehouden ter 
bestrijding van de onkosten. 

 
Komt allen tezamen!  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BEDEVAART ASSISI 
 
Dit jaar wordt er in de meivakantie een bisdom-bedevaart gehouden   
naar Assisi.  
Informatie over de gezinsreis; jeugdreis; bus- en vliegreis vindt u op de 
flyers achter in de kerk. 
Aanmelden vóór 1 februari 2018 . 
Voor vragen kunt u terecht bij ambassadeurs Bep ten Berge en diaken 
Wim Balk. 
Vrede en alle goeds! 
 

Activiteiten in december 

De Kerstbijeenkomst voor ouderen is op vrijdag 15 december, inloop 
vanaf 14.30 uur, in de Bergplaats  

Op zaterdag 16 december is er een Kerstmarkt rondom het centrum 
van het dorp, deze wordt om 16.30 uur afgesloten in de Willibrordkerk 
met een kerstconcert door zanggroep Voices uit Bussum. De toegang 
is gratis.  

De kerstsamenzang op zondag 17 december in de OLV Hemelvaart 
begint om 19.30 uur met de samenwerkende koren: het Maria-
Martinuskoor, Gemengd koor Wijdemeren en de Willibrordcantorij.  

De oecumenische Kerstviering in De Kuijer is op woensdag 20 
december om 11.00 uur met medewerking van de Willibrordcantorij 
en als voorgangers Ton Terlien en Evert-Jan van Katwijk.  

De oecumenische Kerstviering in Horstwaarde vindt plaats op 
donderdag 21 december om 11.00 uur met ondersteuning van enkele 
zangers, Wim Balk en Evert-Jan van Katwijk leiden deze viering.  

De oecumenische Oudejaarsdienst in de Willibrordkerk op zondag 31 
december begint om 19.00 uur met als voorgangers  Leo Wenneker 
en Evert-Jan van Katwijk. 


