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APRIL 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 
meinummer 2018 in te leveren vòòr 20 april as. Dit kan alleen gestuurd 
worden aan of ingeleverd worden op het secretariaat: 
Hemelvaart@kanparochies.nl  
 
 
 
PASEN 
 
 

In de voorbereiding voor een Taizé reis deze zomer kwam ik de 
volgende tekst tegen die geschreven is door een van de broeders 
van Taizé. Een gedeelte hieruit wil ik graag delen.  
‘Het evangelie van Pasen vertelt ons over een vrouw, Maria 
Magdalena, die volledig overstuur huilt, alsof met de dood van 
Jezus al haar hoop voor altijd is verdwenen (Joh. 2:11-18). 
Terwijl de leerlingen zich uit angst hebben opgesloten, gaat zij 
naar het graf.  
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Door dit te doen geeft ze niet alleen uitdrukking aan haar rouw, 
maar ook aan haar verwachting, hoe onbestemd die ook mag 
zijn. Het is de verwachting van een liefde die zelfs door het 
grootste lijden niet uitgewist kan worden. Dan komt Jezus, de 
Opgestane, naar haar toe. Hij komt op een onverwachte manier, 
niet triomfantelijk, maar zo bescheiden dat zij Hem niet herkent. 
Ze denkt dat Hij de tuinman is.  
 
Jezus noemt haar bij haar naam, ‘Maria’ en dat verandert alles. 
Maria herkent met haar hart de stem van Jezus. Ze keert zich 
naar Hem toe en noemt Hem op haar beurt “Rabboeni, Heer”. 
In haar begint een nieuw leven. Ze heeft nu het vertrouwen dat 
Jezus dichtbij is, ook al is zijn aanwezigheid voortaan anders. 
Dan stuurt Hij haar op weg: ‘Ga naar mijn broeders en zeg hen 
dat Ik ben opgestaan!’ Haar leven krijgt zo een nieuwe betekenis, 
ze heeft een taak te vervullen.’ 
Iedereen kan dit vertrouwen in Christus overbrengen. En dan 
gebeurt er iets verrassends: met het doorgeven van het mysterie 
van de opstanding van Christus gaan we er steeds meer van 
begrijpen. Zo neemt dit geloofsgeheim een steeds centralere 
plaats in ons leven en kan het ons leven veranderen.  
In deze periode van Pasen op weg naar Hemelvaart, Pinksteren 
hebben we net als Maria Magdalena de kans om ons naar Hem 
te keren en een nieuw leven te beginnen. Zalig Pasen!     
 
Maurice Lagemaat, 
jongerenwerker 



 
 

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: 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, overleden 
ouders Wingelaar-Abbo, overleden ouders Barten-
Hermes,overleden ouders Jansen-Reymers,Bert 
Janssen,Dick v.d.Velde,overleden familie v.d.Molen-
Stalenhoef 

 
 



 
 
 
 

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

 
 
 

Woensdag 4 april 11.00 uur, Woord- en Communieviering 
in De Kuijer 

 
Voorganger: Diaken W. Balk 

 
 
 
 

Tweede zondag van Pasen 
Zaterdag 7 april 19.00 uur, Woord- en Communieviering 

 
Voorganger: Diaken W. Balk 
Lector:  Dhr. J. Boers 
Intenties: To Pols, Wim Smits, overleden ouders v.d.Laan-Aartman 

en overleden broer, Dick v.d.Velde 
 
 

Dinsdag 10 april 14.30 – 16.00 uur, Voorbereiding 1e Communie 
 
 
 

Donderdag 12 april 9.30 uur, Woord- en Communieviering 
 
Voorganger: Diaken W.Balk 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Derde zondag van Pasen 
Zondag 15 april 9.30 uur, Woord- en Communieviering 

 
Voorganger: Liturgiegroep 
Lector:  Liturgiegroep 
Koor:  Maria-Martinus 
Intenties: Overleden ouders v.Wijk-Smits, Arie v.Houten,  

 overleden familie Stalenhoef-Pronk, Ton Stalenhoef en 
Jozefien 

 
 
Vrijdag 20 april 16.00 – 17.30 uur, Generale repetitie 1e Communie 

 
 
 
 

Vierde zondag van Pasen 
Zondag 22 april 9.30 uur, Eucharistieviering 

1e H. Communie 
 
Voorganger: Pastor E. Kaak, diaken W. Balk 
Lector:  1e Communiegroep 
Acolieten: Lianne Malij, Elina v. Zuijlen 
Koor:  Emotions 
Intenties: Henny Bos, Ben Smits en kinderen, overleden ouders 

v.d.Laan- Aartman en overleden broer, Piet de Voogt en 
Theodora de Voogt-v. Melsen, Nol v. Wees en Marie v. 
Wees- Kramer- Vendrig, Kees Vendrig en Heleen 
Vendrig-Kooiman 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Vijfde zondag van Pasen 
Zondag 29 april 9.30 uur, Woord- en Communieviering 

 
Voorganger: Jongerenwerker M. Lagemaat 
Lector: Mevr. T. Terlien 
Koor: Samenzang 
 

 
 
 

Woensdag 2 mei 11.00 uur, Eucharistieviering in De Kuijer 
 
Voorganger: Pastoor J. Dresmé 
 
 

 
 

Zesde zondag van Pasen 
Zaterdag 5 mei 19.00 uur, Woord- en Communieviering 

 
Voorganger: Diaken W. Balk 
Lector: Mevr. W. Wenneker 
Intenties: To Pols, Jan Overes, Ton Hageman, overleden ouders 

v.d. Laan- Aartman en overleden broer, Jo Dubelaar- 
Blaauw, Dick v.d. Velde 

 
 
 
 
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 
 
     
 

 
 



 
 
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 26 mei 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!  

 
 

 
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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