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

Aan onze (jongere) parochianen: Palmpasen en de Goede 
Week 
 
Binnenkort is het alweer Palmzondag. 
We vieren dan hoe Jezus als een koning Jeruzalem werd 
binnengehaald. 
Maar Jezus is geen koning zoals anderen. 
Jezus kwam op een ezeltje aangereden: zó ging Hij de mensen 
tegemoet! 
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Zijn leerlingen hadden Hem liever op een mooi, groot paard de stad 
zien binnenrijden, omdat dat veel meer indruk zou maken, maar daar is 
Jezus niet van. 
Jezus houdt niet van dat opschepperige, van dat gepronk. 
Jezus is een eenvoudige koning met een open hart voor iedereen. 
Hij wil niet ver van de mensen af staan, Hij wil juist met ze in contact 
komen. 
Hij maakt de mensen blij en enthousiast: Hij geeft ze hoop en iets om 
naar uit te kijken. 
Uit blijdschap riepen de mensen daarom ‘hosanna’, en dat wil zoiets 
zeggen als ‘kom ons bevrijden, wees voor ons als een echte, goede 
koning, en niet zoals de koningen die we al hebben gehad, die alleen 
aan zichzelf denken en rijk en machtig willen zijn!’ 
Jezus is écht een heel ander type koning… 
 
Met Palmpasen begint ook de Goede Week. 
De Goede Week is de belangrijkste week van het jaar. 
We denken dan nog vaker en aandachtiger aan Jezus en wat Hij voor 
ons heeft gedaan: Hoe Hij leefde, Hoe Hij moest lijden en stierf aan het 
Kruis. 
Aan de hand van de prachtige palmpaasstokken die weer gemaakt 
zullen worden, nemen we de Goede Week even door. 
De groene takjes die aan de stokken zijn vastgemaakt vertellen ons 
over de vele, blije mensen die Jezus met palmtakken toezwaaiden: Hij 
werd welkom geheten in Jeruzalem; dat vieren we op Palmzondag. 
Het brood vertelt ons dat op Witte Donderdag Jezus aan de Kerk heeft 
laten zien hoe het Laatste Avondmaal (de Eucharistie) gevierd moet 
worden en hoe wij het Brood moeten delen en dit elke zondag moeten 
blijven doen: Dat wij samen met Hem aan tafel mogen om de Heilige 
Communie te ontvangen. 
De palmpaasstokken zijn in de vorm van een kruis gemaakt, waarmee 
wij denken aan het lijden en sterven van Jezus op Goede Vrijdag. 
De lekkernijen en de versierselen die aan de palmpaasstokken zijn 
vastgemaakt, betekenen dat we blij mogen zijn met het feest van 
Pasen en dat we in Jezus een échte Vriend hebben, die het beste voor 
ons wil. 
We mogen samen met Hem goed zijn voor anderen: Hij helpt ons 
daarbij. 
 



Soms worden de broodjes op de palmpaasstokken in de vorm van een 
haantje gebakken. 
 
En dat haantje wil ons vertellen over Petrus, de leerling van Jezus, die 
drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende. 
Jezus had al eerder tegen Petrus gezegd dat de haan drie keer zou 
kraaien. 
Want tot wel drie keer toe schaamde hij zich voor Jezus en daar had hij 
later toch wel erge spijt van. 
Gelukkig kwam het helemaal goed met Petrus, want hij mocht van 
Jezus zelfs de eerste paus worden! 
Wij hoeven nooit te verbergen dat wij in Jezus geloven! 
Iedereen mag weten dat wij Jezus als Vriend hebben. 
En wie wil er nu geen koning als vriend? 
Kijk maar naar Jezus en leer van Hem. 
Doe zoals Hij deed en ga op pad met anderen. 
Deel je vriendschap uit en je liefde, en wees blij wanneer je een ander 
geholpen hebt. 
Stuur elkaar niet weg, maar nodig elkaar uit! 
Bid tot God, elke dag en vraag Hem jou te helpen bij alles wat je doet! 
Dit alles is een uitnodiging aan iedereen: het hele jaar door, maar in het 
bijzonder nu het Paasfeest niet lang meer op zich laat wachten… 
 
Hartelijke groeten van, 
 
Diaken Simileer 
 

 

 
 
 
 



Derde zondag van de Veertigdagentijd 
Zondag 4 maart 9.30 uur, Eucharistieviering 

 
Voorganger: Pastor L. Wenneker 
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, Gerard Stalenhoef, 
overleden ouders v.Wijk-Smits 

 
 

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

 
 

Donderdag 8 maart 9.30 uur, Eucharistieviering 
 
Voorganger: Pastoor J. Dresmé 
 

 
Vierde zondag van de Veertigdagentijd 

Zaterdag 10 maart  19.00 uur, Woord- en Communieviering 
 

Voorganger: Diaken R. Simileer 
Lector: Mevr. T.Terlien 
Intenties: To Pols, Netty Welle- Beijnes, Henny Bos, Arie v.Houten 
 

 
Dinsdag 13 maart 14.30 – 16.00 uur Voorbereiding 1e Communie 

 
 

Woensdag 14 maart 20.00 uur Ouderavond 1e Communie 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd 
Zondag 18 maart 9.30 uur, Woord- en Communieviering 

 
Voorganger: Liturgiegroep 
Lector:  Mevr.W.v.d.Linden 
Acolieten: Leon Veens, Stan Wenneker 
Koor:  Maria-Martinus 
Intenties: Cox de Jeu, Wim Smits, overleden ouders v.Wijk-Smits, 

Zus Vrijhoef-Stanneveld, Nic Breed, overleden ouders 
v.d.Laan-Aartman en overleden broer, overleden ouders 
Stalenhoef-Pronk, Ton Stalenhoef en Jozefien, Ben 
Smits en kinderen, Jo Dubelaar- Blaauw 

 
 

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

Palmzondag, begin van de Goede Week 
Zondag 25 maart 9.30 uur, Woord- en Communieviering 

Palmpaasprocessie 
 

Voorganger: Diaken W. Balk 
Lector:  Mevr. C. Schoordijk 
Acolieten: Lianne Malij, Elina v. Zuijlen 
Koor:  Maria-Martinus 
Intenties: Bert Ketelaar, Henk en Mieke v.d. Laan-Baas 
 
 

 
 

Woensdag 28 maart 9.45 uur, School- gebedsviering 
 
 
 
 
 



 
 
 

Donderdag 29 maart 11.00 uur, Oecumenische gebedsviering in  
De Kuijer 

 
Voorganger: Ds.E.-J. v.Katwijk, Liturgiegroep 
Koor:  Maria-Martinus 
 
 

Vrijdag 30 maart 19.30 uur, Oecumenische viering 
Goede Vrijdag 

 
Voorganger: Liturgiegroep 
Koor:  Maria-Martinus 

 
Paaszaterdag 

Zaterdag 31 maart 19.00 uur, Gezinsviering/ Kinderwoorddienst 
 
Voorganger: Diaken W. Balk 
Lector:  Dhr. H.v.d. Molen, Juliëtte v. Rijswijk 
Acolieten: Lianne Malij, Elina v. Zuijlen 
Koor:  Emotions 
Intenties: Overleden ouders v.Diemen-Sondorp, overleden ouders

 Veens-Vens, Jan Baar, Truus v.Nes-Bon, overleden 
familie v.d.Laan-Ruiter, Zus Vrijhoef-Stanneveld, Jan 
Overes, Joop Pronk, Nic Breed, Arie v.Houten, 
overleden ouders Snoek-Willenborg,overleden ouders 
Adolfs-v.d.Holst en overleden broer,overleden ouders 
Koelewijn-Steinfort,Ton Hageman,overleden ouders 
Voshaart-v.Wijk, Eef v.Wijk, Henk en Mieke v.d.Laan-
Baas, overleden ouders Duikersloot-Rijnbeek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Paaszondag, Verrijzenis van de Heer 

Zondag 1 april 9.30 uur, Woord- en Communieviering 
 
Voorganger: Diaken W. Balk 
Lector: Mevr.W. Wenneker 
Acolieten: Leon Veens, Stan Wenneker 
Koor: Maria-Martinus 
Intenties: Zie zaterdag 31 maart 

 
 

Dinsdag 3 april 14.30-16.00 uur, Voorbereiding 1e Communie 
 

Woensdag 4 april 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 
 
     
MEDEDELING: 
 
De bijbelmiddag over Judas op donderdag 8 maart as. gaat niet door. 
 

 
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 24 maart 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 
 

 
 

 



ZINGEN IS TWEE KEER BIDDEN! 
 
Het verhaal gaat dat Augustinus heeft gezegd dat zingen twee keer 
bidden is. Zingen is natuurlijk een prachtig instrument en we zijn 
ontzettend blij met alle koren die onze parochies rijk zijn. Als zij zingen, 
merken we dat het gebed er door wordt versterkt en dat de vieringen 
onze koren nodig hebben. Op de zaterdagen en zondagen staan ze 
altijd voor ons klaar en hoe fijn is het als er wordt gezongen met 
bijzondere hoogfeesten en feesten, maar ook tijdens andere 
momenten, zoals bij huwelijken (ja, die hebben we de afgelopen jaren 
echt gehad) en uitvaarten. Zonder koor zou zo’n viering, huwelijk of 
uitvaart er anders uit hebben gezien, anders zijn beleefd. 
 
Nu heeft een tweetal koren u nodig. Het Maria-Martinuskoor uit 
Ankeveen / Nederhorst den Berg en de Werkgroep voor Liturgie, het 
gemengd koor uit Kortenhoef, willen door en kunnen nog door. Toch 
hebben ze behoefte aan nieuwe zangers en zangeressen om in de 
toekomst in onze parochies te kunnen blijven zingen. Onze parochies 
zijn het waard! Meezingen is toekomst geven. Misschien wilt u het 
proberen door een paar keer een repetitie mee te maken en een paar 
keer mee te zingen tijdens een viering? 
 
Vast ontzettend bedankt! Voor Kortenhoef kunt u een mail sturen aan: 
secretariaat@kanparochies.nl en voor Ankeveen / Nederhorst den Berg 
aan: hemelvaart@kanparochies.nl 
 
Diaken Wim Balk 
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VASTENAKTIE NIEUWS 
 
Vastenaktie is een ANBI-organisatie, wat inhoudt, dat als u een donatie 
doet, dit aftrekbaar is van uw belastingaangifte. Wilt u een bijdrage aan 
onze aktie overmaken, dan kan dat op rekening nummer: NL21 INGB 
000 000 5850, onder vermelding van project nummer: 400349, 
dan wordt uw bijdrage met 50% verhoogd door Vastenaktie!  
Namens de jongeren, die nu in de gelegenheid worden gesteld om 
computerles te krijgen in Lesotho, alvast hartelijk dank voor uw 
bijdrage. 
Namens de werkgroep M.O.V., Marian Kroone 
 
VEERTIGDAGENTIJD 
 
Volgens een goede traditie vinden in de Veertigdagen tijd 
oecumenische vespervieringen plaats als voorbereiding op het 
paasfeest. Deze vieringen worden voorbereid door: de Oecumenische 
Streekgemeente Kortenhoef, de protestantse gemeente De 
Graankorrel uit ’s-Graveland, de protestantse gemeente in Nederhorst 
den Berg (Willibrordkerk), de O.L.V. Hemelvaart uit Nederhorst den 
Berg en de H. Antonius van Padua uit Kortenhoef. 
De korte samenkomsten bevatten een moment van rust, stilte en 
meditatie in toegankelijke en eigentijdse teksten, liederen en gebeden.  
 
Vanaf 21 februari komen we 5 woensdagavonden bij elkaar in een 
gebedsviering met als thema ‘Geloven in de wereld’. In deze viering 
staan lezingen uit Marcus centraal. 
Woensdag 21 februari    Nieuwsgierig naar…. 
Woensdag 28 februari    Verantwoordelijk voor…. 
Woensdag 7 maart         Medelijden met…. 
Woensdag 14 maart       Barmhartig om…. 
Woensdag 21 maart       Vertrouwen in…. 
De vieringen worden gehouden in De Graankorrel en in de 
Willibrordkerk en beginnen om 19.30 uur. U bent hierbij van harte 
welkom! Moge de veertigdagentijd ons uitnodigen tot extra verdieping 
en gebed. 
Voorafgaand aan de viering van 7 maart is er in de Bergplaats een 
sobere maaltijd, deze begint om 18.00 uur. Wilt u zich wel van tevoren 
aanmelden bij het secretariaat opdat wij weten voor hoeveel mensen 
wij moeten koken. 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

GEZEGENDE PAASDAGEN 


