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

Gelukkig Nieuwjaar 
 
Namens het hele pastoresteam wens ik u een zalig en een goed 2018. 
Als 2017 voor u geen best jaar is geweest, dan wens ik dat het voor u 
in 2018 beter mag gaan. Tegelijkertijd is het mogelijk dat u, om welke 
reden of omstandigheid ook, opziet tegen de tijd die komt. Het is mijn 
verlangen en hoop dat we Gods nabijheid en Gods zegen in ons 
persoonlijk leven en als parochiegemeenschappen mogen voelen. 
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 Ik wil u persoonlijk bedanken voor alle goede wensen voor Kerstmis en 
dit nieuwe jaar. 
 
De decembermaand ligt achter ons en we hebben in onze drie 
prachtige kerkgebouwen de advent gevierd, de mooie vieringen met 
Kerstmis en zo zijn we het nieuwe jaar ingegaan. Onze parochiekerken 
zijn levende gemeenschappen en dat blijkt weer als we zien hoeveel 
vrijwilligers we in de parochies hebben. Heel veel dank aan al die 
vrijwilligers die er voor hebben gezorgd dat alles prima en fijn is 
verlopen. Het is niet mogelijk iedereen te noemen en alles te 
benoemen, omdat het risico te groot is dat ik dan toegewijde 
vrijwilligers vergeet te noemen. Aan iedereen: dank jullie wel. 
 
Deze maand hebben we ook weer veel bijzondere vieringen en we 
zullen elkaar alle goeds toewensen tijdens de nieuwjaarsrecepties. Fijn 
als u daarbij kunt zijn. Op 1 januari trappen we af in Ankeveen met het 
Hoogfeest van de H. Maria, Moeder van God. De nieuwjaarsrecepties 
in Kortenhoef en Nederhorst den Berg zijn op zondag 7 januari 
wanneer we het Hoogfeest van de Openbaring des Heren zullen 
vieren. 
 
Dit jaar zullen we door de week vaker de mogelijkheid hebben om in de 
KAN feesten en hoogfeesten te vieren. Het is goed om op die 
bijzondere dagen samen te zijn en de liturgie van de dag te beleven; 
samen kerk zijn is samen doen en is samen vieren. 
Voor januari en de eerste vrijdag van februari betekent dit we, in de 
kapel in Ankeveen, op 25 januari het Feest van de bekering van de 
heilige apostel Paulus zullen vieren en op vrijdag 2 februari het feest 
van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) met een 
lichtjesprocessie van de St. Willibrordkapel naar de Maria-devotiekapel. 
 
Het is gewoon zo fijn om te weten en te merken dat in de KAN-
parochies alles doorgaat! Samen zetten we elk jaar de schouders er 
onder. Gelukkig is het nieuwjaar: gelukkig nieuwjaar. 
 
 
Diaken Wim Balk 

 
 
     

 



 
 
 
 

Heilige Maria, Moeder van God 
Maandag 1 januari 10.00 uur, Eucharistieviering in H.Martinus te 

Ankeveen/ Nieuwjaarssreceptie 
 
Voorganger: Pastor L. Wenneker, diaken W. Balk 
Koor: Maria-Martinus 
 
 
Woensdag 3 januari 11.00 uur, Woord- en Communieviering in De 

Kuijer 
 

Voorganger: Diaken W. Balk 
 

  
Openbaring des Heren 

Zondag 7 januari 9.30 uur, Eucharistieviering, Nieuwjaarsreceptie 
 

Voorganger: Pastor L. Wenneker 
Lector: Mevr. W.v.d. Linden 
Acolieten: Leon Veens, Stan Wenneker 
Koor: Maria-Martinus 
Intenties: Wim Smits, overleden ouders v. Wijk-Smits, Zus 

Vrijhoef-Stanneveld, overleden ouders Janssen-
Reijmers, Bert Janssen, overleden ouders Barten-
Hermes, Jan Overes, Joop Pronk, Nic Breed, Arie v. 
Houten 

 
 

Donderdag 11 januari 9.30 uur, Eucharistieviering 
 
Voorganger: Pastoor J. Dresmé 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Vrijdag 12 januari Doop van Charlotte en Josephine van 
Rijswijk 

 
 
 

Tweede zondag door het jaar 
Zaterdag 13 januari 19.00 uur, Eucharistieviering 

 
Voorganger: Pastoor J.Dresmé 
Lector:  Mevr. C. Schoordijk 
Acolieten: Lianne Malij, Elina v. Zuijlen 
Intenties: To Pols, Gijsje Stalenhoef, Henny Bos, Zus Vrijhoef- 
  Stanneveld, Arie v. Houten 
 

 
 

Dinsdag 16 januari 14.30 – 16.00 uur Voorbereiding 1e Communie 
 

  
Derde zondag door het jaar 

Zondag 21 januari 10.00 uur, Oecumenische Gebedsviering 
in Willibrordkerk 

 
Voorganger: Diaken W. Balk, Ds.E-J. v. Katwijk 
Koor:   Maria-Martinus 
Intenties: overleden ouders v.Diemen-Sondorp, overleden ouders  
  Veens-Vens, overleden ouders Kruyshaar-Verbraak,  
  overleden ouders Wenneker-v.Velzen, Bert Ketelaar,  
  Zus Vrijhoef-Stanneveld, overleden ouders Barten- 
  Hermes, overleden ouders Janssen-Reijmers, Bert  
  Janssen, Nic Breed, Arie v. Houten 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Vierde zondag door het jaar 
Zondag 28 januari 9.30 uur, Woord- en Communieviering 

 
Voorganger: Liturgiegroep 
Lector:  Liturgiegroep 
Intenties Martha Mulders-Meijer, Mien Pouw-Loef, Netty Welle- 
  Beijnes, Cox de Jeu, Truus v.Nes-Bon, Gijsje  
  Stalenhoef, Zus Vrijhoef-Stanneveld, Arie v. Houten 
 
 

 
Dinsdag 30 januari 14.30 – 16.00 uur, Voorbereiding 1e Communie 
 

 
 

Vijfde zondag door het jaar 
Zondag 4 februari 9.30 uur, Eucharistieviering 

 
Voorganger: Pastor L. Wenneker 
Lector: Dhr.J. Boers 
Acolieten: Leon Veens, Stan Wenneker 
Koor: Maria-Martinus 
Intenties: Martha Mulders-Meijer, Zus Vrijhoef-Stanneveld. Bert  
  Janssen, Jan Overes, Joop Pronk, overleden ouders 
  Schoordijk-Bon, Arie v. Houten 
 
 

 
Woensdag 7 februari 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 
 
      



 
 
 

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! 
 

 
 

 



 
 
 
 
Week van het gebed voor de Eenheid van de Christenen  21-
28 januari 2018 
 
 
Het thema van deze week is Recht door zee! 
 
Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. God deed 
het volk dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren recht. 
Het verhaal over de bevrijding van het volk van God spreekt de 
Caribische christenen erg aan. Zij herkennen uit veel 
verschillende tradities de hand van God in het beëindigen van de 
slavernij. God brengt vrijheid. God verricht de reddende daad. 
Het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15:1–21) is een voor de 
hand liggende keus voor het thema van de Week van Gebed 
2018. Het is een lied van de overwinning. De kerken uit het 
Caribisch gebied verzorgden het materiaal voor de vieringen in 
deze week. 
 
Recht door de zee is dan ook het thema van de Oecumenische 
dienst  van 21 januari 2018, waarmee de katholieke parochie en 
de  protestantse gemeente van Nederhorst den Berg gezamenlijk 
de week openen in de viering in de Willibrordkerk op zondag 21 
januari aanvang 10.00 uur. De dienst is voorbereid door de 
voorgangers diaken Wim Balk en predikant Evert-Jan van Katwijk 
en de oecumenische werkgroep van Nederhorst den Berg.   
 
Na afloop is er in de Bergplaats een brunch waarbij we gezellig 
kunnen napraten over het een en ander. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


