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MEI 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 
juninummer 2018 in te leveren vòòr 20 mei as. Dit kan alleen gestuurd 
worden aan of ingeleverd worden op het secretariaat: 
Hemelvaart@kanparochies.nl  
 
 
 
WOORD VAN ÉÉN VAN DE PASTORES  
 
Onze KAN-parochies zijn parochies met elk een eigenheid. Dat is mooi 
en dat moeten we vooral ook niet willen veranderen. Het is wel goed 
om bij elkaar te komen op bijzondere dagen om te zien dat we samen 
tegelijk kerk zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor de parochies in 
Loosdrecht en Hilversum, de Paulus bijvoorbeeld heeft een hele 
andere eigenheid dan de H. Hart.  
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Daarom is het voor ons als pastores ook zo fijn om in alle parochies te 
komen, met alle parochianen te spreken en samen te vieren. Een 
eenheid in verscheidenheid kan versterken en ik heb het gevoel dat dat 
binnen de KAN en binnen onze regio zeker het geval is. Dat kun je niet 
altijd met getallen en bewijzen staven, maar wel voelen in het hart, 
bemerken door contacten, door te schrijven. 
 
Op de voorzijde van het  Kort Nieuws, Ons Kontakt Met U en het Onze 
Lieve Vrouwtje hebt u de afgelopen jaren telkens iets kunnen lezen van 
één van ons. We hebben dat met alle liefde en plezier gedaan, maar 
door een veelheid van werkzaamheden en omdat we allemaal in alle 
parochies vieren en u ook regelmatig voor en na de viering ontmoeten, 
is het besluit genomen daarmee te stoppen. Het Kort Nieuws, Ons 
Kontakt Met U en het Onze Lieve Vrouwtje blijven natuurlijk en alle 
belangrijke informatie zal blijven verschijnen in deze drie blaadjes. In 
alle parochiebladen, Drieluik Katholiek Hilversum, Parochieblad RK 
Parochie Emmaus-Paulus en het KAN-nieuws, kunt u ook alles uit alle 
parochies volgen. Wellicht, bedenkt ik me nu, is het een idee om van 
alle bladen telkens een exemplaar in onze kerken te leggen. Uiteraard 
kan bijna alles ook worden gevolgd via de verschillende websites en de 
facebookpagina van de KAN-parochies. 
 
Nu gaan we verder en er liggen mooie vieringen in het vooruitzicht. Het 
feest bij gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Sint 
Martinuskerk, het Antoniusfeest volgende maand, de Maria-viering in 
Nederhorst den Berg en alle (hoog)feesten. 
 
Fijn dat we er zijn, fijn dat we er mogen zijn. 
 
Diaken Wim Balk 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Vijfde zondag van Pasen 
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, overleden ouders Adolfs-vd 
Holst en overleden broer 

 
 

Donderdag 10 mei 9.30 uur, Oecumenische dienst  
Hemelvaart van de Heer, Horstermeer 

 
Voorganger:  Diaken W. Balk en dominees 
Intenties: Overleden ouders v.Diemen-Sondorp, overleden ouders 

Veens-Vens, Peter Pietersen 
 
Collecte: Bedevaart Maastricht  
 

 
Zevende zondag van Pasen 

Zaterdag 12 mei 19.00 uur, Eucharistieviering 
 
Voorganger: Pastoor J. Dresmé 
Lector: Dhr. v.d. Molen 
Acolieten: Lianne Malij, Elina v. Zuijlen 
Intenties: Wim Smits, Henny Bos, overleden ouders v.Wijk-Smits,  
  Zus Vrijhoef-Stanneveld, Arie v. Houten, Henk en Mieke  
  v.d.Laan-Baas 
 
 



 
 
 

Dinsdag 15 mei 14.30- 16.00 uur 
Slotbijeenkomst 1e Communicantengroep 

 
 

Woensdag 16 mei 10.00 uur, Eucharistieviering 
Mariaviering 

 
Voorganger: Pastoor J. Dresmé, Diaken W. Balk 
Koor: KAN 

 
 

Pinksterzondag 
Zondag 20 mei 9.30 uur, Eucharistieviering 

 
Voorganger: Pastor L. Wenneker 
Lector: Mevr. C. Schoordijk 
Acolieten: Leon Veens, Stan Wenneker 
Koor: Maria-Martinus 
Intenties: Overleden ouders v.Diemen-Sondorp, overleden ouders 

Veens-Vens, Jan Baar, Joop Pronk, overleden ouders 
Snoek-Willenborg, Ben Smits en kinderen, Henk en 
Mieke v.d.Laan-Baas, Dick v.d.Velde, Nic Breed, 
overleden ouders Hageman-Welle, overleden ouders 
Adolfs-v.d.Holst en overleden broer 

 
2e Collecte: Nederlandse Missionarissen 

 
 
 

Maandag 21 mei 9.30 uur, Woord-en Communieviering 
 
Voorganger: Diaken W. Balk 
 

 
 
 
 
 



 
Heilige Drie-Eenheid 

Zondag 27 mei 9.30 uur, Woord- en Communieviering 
 
 

Voorganger: Diaken W. Balk 
Lector:  Mevr. W. Wenneker 
Intenties: Bert Ketelaar, Ton Stalenhoef en Jozefien, overleden 

familie Stalenhoef-Pronk 
 

 
 
 

Sacramentsdag 
Zondag 3 juni 9.30 uur, Eucharistieviering 

 
Voorganger: Pastor L. Wenneker 
Lector: Dhr. J. Boers 
Acolieten: Leon Veens, Stan Wenneker 
Koor: Maria-Martinus 
Intenties: Bert Ketelaar, Jan Overes, Ton Hageman, overleden 

ouders Adolfs-v.d.Holst en overleden broer 
 

 
Woensdag 6 juni 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 
 
     
 
 
 
 
 
 



 
Hemelvaart in de polder 
 
Het feest van Hemelvaart is bij uitstek een feest dat in de open lucht 
gevierd moet worden; het verhaal van de Hemelvaart van Jezus vraagt 
om de blauwe lucht boven je hoofd en de grond onder je voeten. 
Daarom komen we ook dit jaar weer bij elkaar op het land van de 
familie Lam aan de Dwarsweg 20 in de Horstermeer, muzikaal 
bijgestaan door de Politiekapel, vogels, schapen en een enkele ezel. 
De voorgangers komen uit de verschillende kerken uit Wijdemeren. 
De dienst begint om 9.30 uur, maar….. Hemelvaartsdag is natuurlijk 
van oudsher de dag waarop men al vroeg op pad gaat, te voet of op de 
fiets, voor het zogenaamde ”dauwtrappen”. 
Fietsers uit Nederhorst den Berg vertrekken rond 7.45 uur vanaf het 
Dorpsplein en wandelaars vanaf de parkeerplaats achter Horstwaarde. 
Fietsers en lopers uit ’s-Graveland en Kortenhoef vertrekken om 8.15  
uur vanaf de Antoniuskerk en die vanuit Ankeveen vetrekken vanaf de 
Martinuskerk om 8.15 uur. 
Koffie, thee en broodjes staan klaar vanaf kwart voor negen. Ook als 
we bij regen uitwijken naar de Martinuskerk in Ankeveen, Stichts End 
23.  
Tot de 10e mei! 
 

 
 
 



 
“Engelen en demonen” 
 
“Engelen en demonen” is de titel van de tentoonstelling op het 
parochiefeest van 8 en 9 september 2018. 
Wij willen u vragen om verhalen naar ons toe te sturen waarin u vertelt 
over een engel in uw leven en wanneer die bewaarengel voor u van 
grote waarde is geweest, zoals een oude uitdrukking zegt: “Ik heb een 
engeltje op mijn schouder gehad.”  
Ook beeldjes of afbeeldingen van engelen zijn van harte welkom. 
Als u hieraan wilt meedoen, neemt u dan contact op met Herman van 
der Molen, telefonisch 0294-253402 of mobiel 06-12389378 of met Bep 
ten Berge 0294-267855 of mobiel 06-41683528. 
Per mail kan ook: hermanvandermolen@hetnet.nl of 
beptenberge.natuurgeneeskunde@gmail.com  
 
We zien uw bijdrage met belangstelling tegemoet. 
 
Bep ten Berge 
Herman van der Molen 
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ROMMELMARKT 
 
De voorbereidingen voor de rommelmarkt op 8 september zijn alweer 
in volle gang! Er zijn al heel wat spullen binnengebracht bij de vorige 
inzamelingen maar er kan nog veel meer bij! 
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, klein meubelen, babyspullen, Lp’s, 
glaswerk maar ook kleding is van harte welkom. 
 
Inleveren van spullen kan op zaterdag 26 mei en zaterdag 30 juni van 
8.30 uur tot 12.30 uur bij Transportbedrijf Van den Broek op de 
Middenweg 11. 
Mocht u het niet zelf kunnen brengen dan kunnen wij het ook bij u 
ophalen. 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!  
 
 


