
 
 
 
Het Onze Lieve Vrouwtje 
 
 
Maandelijks informatieblad van de 
O.L.V. Hemelvaartparochie,  
Dammerweg 6,  Nederhorst den Berg. 
Tel 0294-251315   
Mw. Wenneker,  contactpersoon 
Bank NL19RABO 03 88 277 521 t.n.v.  
RK. Kerk Nederhorst den Berg 
Hemelvaart@kanparochies.nl 
 
 

FEBRUARI 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 
maartnummer 2018 in te leveren vòòr 20 februari as. Dit kan alleen 
gestuurd worden aan of ingeleverd worden op het secretariaat: 
Hemelvaart@kanparochies.nl  
 
 
Aswoensdag  Veertigdagentijd 
 
Van wieg naar graf, en verder? 
Met de Advent begint altijd  het nieuwe kerkelijke jaar. Op weg naar 
Kerstmis en wat daarna komt. We volgen  het leven van Jezus in de 
Liturgie. We gedenken vieren alles wat zijn leven zo bijzonder heeft 
gemaakt. Alle kerkelijke feesten, maar ook de zondagen door het jaar 
verkondigen ons wie Christus is, welke Zijn plan of zending is.  
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Hij is van God naar ons gekomen. Voor ons is in Hem God dichterbij 
gekomen. Met Jezus kunnen we ons iets bij God voorstellen. Hij zegt 
zelf ook: wie mij ziet, ziet de Vader. Kortom , Hij lijkt op zijn Vader, 
sprekend! Om ons thuis bij God te brengen, thuis bij elkaar en thuis bij 
onszelf.  
Christus moge dan wel op aarde zijn ‘geland’,  dat geldt nou niet 
meteen voor Zijn plan.  
Wat wilde Hij? Gaat u er maar even voor zitten: 
Hij wijst de weg naar een gemeenschap waar mensen oog hebben 
voor elkaar, elkaar vergeven als er wat is, samen optrekken ook in 
liturgie en gebed,  jeugd en jongeren ruimte geven en het goede 
voorbeeld, werkelijk solidair zijn als het nodig is in onderlinge hulp, door 
steun, door belangstelling te tonen, door zieken en ouden niet alleen te 
laten zitten, kortom een min of meer ideale samenleving.  
Een hechte gemeenschap, een mooie parochie.  
Dat is me nogal wat. Daar  krijg je niet zomaar alle handen voor op 
elkaar. 
En toch, daarvoor  kwam die Jezus voor met Kerstmis, die lieve kleine 
zoon van David de koningszoon met blauw bloed, die 12 jarige 
wijsneus te midden van de rabbi’s in de tempel,  de 30 jarige 
volwassene man, uit het nest van Jozef en Maria uitgevlogen, door 
Johannes gedoopt in de Jordaan.  
Zijn opdracht was om de weg naar het nieuwe Koninkrijk, de hemel op 
aarde,  te plaveien. Vrede en gemeenschap.  
En dat is nogal tegengevallen. Je ideaal te verwezenlijken, ook  al ben 
je God,  is zwaar werk. Een mens op aarde. Eerst was Hij succesvol, 
toen begon de tegenwerking. Uiteindelijk stond Jezus zowat alleen. 
Verlaten en bespot. Het werd een lijdensweg. Hij gaf zijn leven ervoor, 
zijn lichaam en bloed, rood bloed. Alles wat in hem zat. Om kapot aan 
te gaan. En dat gebeurde dan ook. Door verachting en afwijzing. 
Gekruisigd, gestorven en begraven. En toen… 
In de komende  weken vieren en gedenken we deze passage van 
Jezus’ leven.   
Voordat Hij met zijn levenswerk begon, trok Hij zich er zelf voor terug, 
veertig dagen in de woestijn. Hij at en dronk niet. Hij wilde kennelijk aan 
den lijve voelen en ervaren wat er van Hem werd gevraagd. Maar de 
opdracht blijft. Een voorbeeld om na te volgen.  
 
 
 
 



 
Wat zijn gemeenschap, vrede, vergeving en hulpbetoon ons waard?  
Wat hebben wij ervoor over? Wat kunnen wij ervoor doen? De periode 
van veertig dagen begint  met as op woensdag. “Mens gedenk dat je 
stof bent.” Een ademtocht, zo snel voorbij. Laten we ons ervoor 
inzetten om er nu wat van te maken. Samen. Je leeft  maar één keer, 
hier. Dus laten we het samen doen. 
De tijd van veertig  dagen vragen ons Jezus te volgen, te laten zien dat 
U en jij niet alleen vrede willen, maar er ook iets voor willen doen. 
Laten we ons een beetje vrijmaken, dingen ervoor laten staan. Geven 
en jezelf geven. Ons laten zien. In tijd, in belangstelling, in gebed en 
liturgie, in vergeving, in aandacht en voor elkaar. Iedereen kan iets! En 
het is goed als het moeite kost of pijn. Dan snappen we iets van 
Christus’ lijden. Maar wat heeft het veel gebracht!!  
Keer u om, bedenk wat U kunt doen!  
Een goede tijd van veertig dagen voor ons allen en voor onze parochie!  
 
Hartelijke groet, 
 
Pastoor Dresmé 
 
 

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, Nico Snoek, overleden 

ouders Adolfs-v.d.Holst en overleden broer, Ton 
Hageman, overleden ouders Stalenhoef-Overes 

 
 

 Woensdag 7 februari 11.00 uur, Eucharistieviering in De Kuijer 
Voorganger: Pastoor J. Dresmé 
 
 

 



 
 

Donderdag 8 februari 9.30 uur, Woord- en Communieviering 
Voorganger: Diaken W. Balk 

 
Zesde zondg door het jaar 

Zaterdag 10 februari 19.00 uur, Eucharistieviering 
 

Voorganger: Pastoor J. Dresmé 
Lector: Dhr. H. v.d. Molen 
Acolieten: Elina v. Zuijlen, Lianne Malij 
Intenties: To Pols. Mien Pouw-Loef, overleden familie v.d.Laan- 

Ruiter, Nico Snoek, Arie v. Houten 
 

 
Zaterdag 17 februari 17.00 uur, Doop van Nina Best 

 
 

Eerste zondag van de Veertigdagentijd 
Zondag 18 februari 9.30 uur, Woord- en Communieviering 

Voorstellen van de 1e Communiecanten 
 
Voorganger: Diaken W. Balk 
Lector:  Mevr. W. Wenneker 
Acolieten: Elina v. Zuijlen, Lianne Malij 
Koor:  Maria-Martinus 
Intenties: Overleden ouders v. Diemen-Sondorp, overleden ouders 

Veens-Vens, Netty Welle-Beijnes, Cox de Jeu, Truus v. 
Nes-Bon, Gijsje Stalenhoef, Wim Smits, Bert Janssen, 
Nic Breed, Arie v. Houten, Nico Snoek, overleden ouders 
Adolfs-v.d. Holst en overleden broer, Ben Smits en 
kinderen 

 
 

Dinsdag 20 februari,14.30–16.00 uur, 
Voorbereiding 1e H. Communie 

 
 
 
 
 



 
 

Tweede zondag van de Veertigdagentijd 
Zondag 25 februari 9.30 uur, KAN-viering in de H. Antonius te 

Kortenhoef 
 

Voorganger: Pastor L. Wenneker, Diaken W. Balk 
Lector:  KAN 
Koor:  KAN-koren 
Intenties: Bert Ketelaar, Henny Bos, overleden ouders v.Wijk-

Smits, overleden ouders v.d.Laan- Aartman en 
overleden broer,Ton Stalenhoef en Jozefien, overleden 
familie Stalenhoef-Pronk 

 
 

 
Derde zondag van de Veertigdagentijd 

Zondag 4 maart 9.30 uur, Woord- en Communieviering 
 
Voorganger: Liturgiegroep 
Lector:  Liturgiegroep 
Koor:   Maria-Martinus 
Intenties: Jan Overes, Joop Pronk, overleden ouders Snoek-

Willenborg, overleden ouders Adolfs-v.d. Holst en 
overleden broer, Ton Hageman 

 
 

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

 
 

Donderdag 8 maart 9.30 uur, Eucharistieviering 
 
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 
 
     



 
 
Tweede middag van de bijbelcursus  “Volgers van Jezus” 
 
Judas Isakariot 
 
Judas Iskariot is een naam met een lading. De evangelist Marcus 
noemt hem als laatste leerling die Jezus gekozen en geroepen heeft, 
met de toevoeging “die Hem heeft uitgeleverd”. 
Geen moeder denkt eraan haar zoon zo te noemen, en als pausnaam 
is hij al evenmin in trek. Judasstreek, judaskus, judassen ……. 
synoniemen voor verraad. Is dat het enige wat over Judas Iskariot te 
zeggen valt? 
Op deze tweede cursusmiddag volgen we zijn spoor in de vier 
evangeliën. Is het verraad een goede vertaling? Ook komt de vraag 
aan bod hoe ver vergeving moet worden gegeven door een meester 
die door zijn leerling uitgeleverd werd. 
Judas heeft niet alleen beeldend kunstenaars gefascineerd, maar we 
komen hem ook tegen in literatuur en film. 
 
Wij nodigen u uit nader kennis te maken met Judas als bijzondere 
volger van Jezus op: 
 
donderdag 8 maart 2018 van 15.30 tot 18.00 uur in de “Molshoop” 
onder de O.L.V. Hemelvaartkerk 
Inleiders: diaken Wim Balk en Herman van der Molen 
 
Voor soep en broodjes wordt gezorgd. 
 
U kunt zich opgeven bij het parochiesecretariaat van O.L.V. 
Hemelvaartkerk, telefonisch bereikbaar op maandag- en 
donderdagmorgen van 08.30 tot 11.30 uur via het nummer 0294-
251315.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
ROMMELMARKT 
 
De voorbereidingen voor de rommelmarkt op 8 september as. zijn al 
weer in volle gang! 
 
Heeft u nog mooie spullen waar u niets meer mee doet, wij zijn hier 
heel erg blij mee. Deze worden verkocht op de jaarlijkse rommelmarkt 
bij de O.L.V. Kerk in Nederhorst den Berg. Dus ruim uw zolders en 
schuren op! Boeken, speelgoed, spelletjes, potten en pannen, 
gereedschap, huishoudelijke artikelen, elektra, kleinmeubelen, 
babyspullen, LP’s, glaswerk maar ook kleding is van harte welkom. 
 
Inleveren van spullen kan op zaterdag 10 februari van 8.30 uur tot 
12.30 uur bij Transportbedrijf Van den Broek op de Middenweg 11. 
Op afspraak kunnen ook spullen bij u worden opgehaald. Hiervoor kunt 
u bellen naar Petra 0294-251606, Anita 0294-253957 of Francis 0294-
253883. 
 
Alle spullen die verzameld zijn, moeten natuurlijk ook weer uitgestald 
en verkocht worden. Wij zoeken vrijwilligers voor het opbouwen van de 
kramen en verkopers voor achter de kramen.  
Want om de rommelmarkt te laten slagen hebben wij uw hulp nodig!  

 
 
 
 
 



 
 
STILLE OMGANG 2018 
 
In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart gaan we weer ter 
stille omgang in Amsterdam. 
 
Dit jaar is het thema: Eucharistie = Leven. 
 
Om 20.45 uur starten we in de Vitus Kerk met een viering. 
Hierna kunnen we koffie drinken in het Anna gebouw achter de kerk. 
Om ongeveer 23.25 uur vertrekken we naar Amsterdam voor de 
Omgang. 
Om ongeveer 23.45 uur is de terugvaart naar het Gooi, waar we om 
00.30 uur weer hopen te zijn. 
De kosten zijn, net als vorig jaar, 19.00 Euro per persoon. 
Voor personen tussen 16 en 18 jaar: 13.00 Euro. 
 
Ik hoop op vele aanmeldingen; u kunt hiervoor terecht bij het 
parochiesecretariaat of bij: Theo Stalenhoef, tel. 0294 251237. 
 
Hopelijk tot 17 Maart! 
 
Theo Stalenhoef 
 
 

 


