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Pastoor Bernard Zweers 

Liedeweg 52,  2065 AK  Haarlemmerliede 

telefoon: 06-30629440 

bernardzweers@live.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 Pastor Fons Litjens 

Kromme Spieringweg 400, 2141 AM  Vijfhuizen 

telefoon: 06-12383288 

f.litjens@live.nl 

 

 

Secretariaat SVB MeerLiede 
Liedeweg 52 
2065 AK  Haarlemmerliede 
telefoon: 06-53832937 
pumeerliede@gmail.com 
www.pumeerliede.nl 

 
Verhuisbericht 
Gaat u verhuizen of komt u NIEUW in een van 
onze parochies........ doe ons dan een plezier  
en laat het ons weten.  
Dank u !! 
 
MeerLiedeblad:   meerliedeblad@hotmail.com 
 

 

Parochiebetuur SVB MeerLiede      
Voorzitter             Pastoor Bernard Zweers 
 

Adviseur              Pastor Fons Litjens 
 

Vice voorzitter     Corina Klaver              (Vijfhuizen) 
 

Secretaris            Lydia Lucke 
 

Penningmeester  Edwin Keijzer    (Haarlemmerliede) 
 

                            Theo Kors          (Haarlemmerliede) 
 

                            Gé Nibbering                  (Halfweg) 
 

                            Henny Terwijn                (Halfweg) 
 

                            Karin Duwêl               (Spaarndam) 
 

                            Vacature                    (Spaarndam) 
 

                            Ton Overgaag              (Vijfhuizen) 
 

 

Tekst bij ons voorblad: 
Wat verbindt de parochies van Haarlemmerliede,Halfweg,Spaarndam en Vijfhuizen? 
Met deze vraag in het achterhoofd dacht ik na over een voorplaat voor ons nieuwe parochieblad. 
Na enige tijd kwam het woord "water" in mij op. 
Via water (Ringvaart, de Liede en Spaarne) zijn we in fysieke zin met elkaar verbonden. 
Via het water van onze doop zijn we in geestelijke zin met elkaar verbonden. 
Met een afbeelding van Google Maps en stift ben ik aan de slag gegaan. 
Digitaal heb ik de afbeeldingen van de vier parochiekerken toegevoegd. 
Zo wordt onze verbondenheid op een eenvoudige manier zichtbaar.           Corina Klaver 
                      voorzitter Parochieteam Vijfhuizen 
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Inleveren Kopij 
 
Alle kopij kunt u sturen naar het e-mail- of postadres van uw parochie. 
U vindt deze gegevens op de pagina van uw eigen parochie elders in dit blad. 
 

Uiterste inleverdatum:   Woensdag 25 september 



Van de Pastores 
     

Jubilea vieren 
 

Het jaar 2019 is het jaar van de jubilea. Op 
zondag 3 maart vierde de Adalbertusparochie 
van Spaarndam het 95-jarig bestaan van haar 
kerkgebouw met een eucharistieviering en een 
gezellig samenzijn. De parochie van Halfweg-
Zwanenburg viert al sinds februari met een 
gevarieerd programma haar 125-jarig bestaan 
onder het motto ‘Onze Lieve Vrouw Herboren’. 
De Augustinusparochie in Vijfhuizen gaat in de 
eerste week van oktober haar 90-jarig bestaan 
vieren.  
 
Het is belangrijk om jubilea met elkaar te vieren, 
om in dankbaarheid terug te kijken op de jaren 
die achter ons liggen en op de mensen die al die 
jaren de katholieke geloofsgemeenschappen in 
leven hebben gehouden in de liturgie, in het 
doorgeven van het geloof en in het omzien naar 
elkaar. Het gevaar van nostalgie is op zulke 
momenten altijd aanwezig: Wat was het vroeger 
toch mooi en beter! Er is niets op tegen om met 
trots en met voldoening terug te kijken op de 
hoogtijdagen van een parochiegemeenschap en 
de hoogtepunten in ieders persoonlijke 
geloofsleven. Zeker niet als dat de energie geeft 
om nieuwe wegen in te slaan als het gaat om de 
toekomst. In het komende jaar zullen 
parochiebestuur en parochieteam met concrete 
plannen uitvoering gaan geven aan het 
beleidsplan ‘Gaan voor groei!’. 
Elders in het parochieblad vindt u de uitgewerkte 
programma’s van de jubileumactiviteiten in 
Halfweg en Vijfhuizen. Wij willen uw aandacht 
vooral vragen voor: 
 

- de jubileumvieringen in Halfweg op 
zaterdagavond 7 en zondagochtend 8 
september. Deze vieringen zijn bedoeld voor 
het hele samenwerkingsverband; de andere 
kerkgebouwen zullen die zondagochtend 
gesloten zijn. 
 

- de thema-avond over mantelzorg op 
woensdag 2 oktober in Vijfhuizen; hierbij zijn 
parochianen uit het hele 
samenwerkingsverband welkom. 
 

- de jubileumviering in Vijfhuizen op zondag 6 
oktober, waarin wij beiden zullen voorgaan. 
Wij hopen dat ook parochianen uit andere 
parochies willen meevieren. 

 
Wij feliciteren de parochies van Spaarndam, 
Halfweg-Zwanenburg en Vijfhuizen met hun 
jubilea en wensen hun een goede toekomst. 
 

Bernard Zweers en Fons Litjens (pastores) 

 

 

Zomer 2019 
 

Deze zomer mocht ik een retraite (van vier 
dagen) leiden voor theologiestudenten.  
Een onderdeel van de retraite was de 
zogenaamde collectieve lectio divina, een 
gezamenlijk overwegen van de evangelielezing 
van de dag.  
 
Deze methode heeft als belangrijkste 
uitgangspunt dat men naar elkaar luistert, en 
niet reageert met een ‘ja, maar…’. 
We sloten de retraite af met heel kort 
geformuleerde gedachten. 
Hieronder staan er drie vermeld.  
Ter inspiratie voor onze 
geloofsgemeenschappen. 
 
Stilte in je hart 
Door Gods liefde gezegend 
Houdt geluk levend. 
 
Rustig is het hier 
Wonderwel een groep gegroeid 
Stilte opgebloeid. 
 
Genadige God 
Bewoon mijn hart met uw woord 

Laat mij U vinden. 
 

Bernard Zweers, pastoor 
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Wij gaan voor groei  
 

 
Eind 2018 kwamen we in Spaarndam bij elkaar 
om te praten over het beleidsplan van 
MeerLiede. Het plan heeft als titel en ambitie: 
“Wij gaan voor groei”. Een mooi doel. Maar een 
doel zonder plan is slechts een wens, aldus de 
schrijver van De kleine prins (Antoine de Saint-
Exupéry).  
 
Daarom heeft de pastoraatsgroep de taak op 
zich genomen om de ideeën uit het beleidsplan 
uit te werken en –niet onbelangrijk– mensen te 
zoeken die er de schouders onder willen zetten. 
Met “wij gaan voor groei” wordt bedoeld dat we 
samen kerk zijn en we er alleen samen voor 
kunnen zorgen dat MeerLiede ook in de 
toekomst een vitale geloofsgemeenschap blijft. 
 
Via onder meer het parochieblad zullen we u 
informeren en betrekken bij de uitwerking van 
het beleidsplan. Hierbij een greep uit waar we 
op dit moment zoal mee bezig zijn. De vier 
parochieteams denken bijvoorbeeld na over hoe 
zij nieuwkomers in vieringen een warm welkom 
kunnen heten. Een warm welkom is zeker ook 
gericht aan kinderen en jonge gezinnen. 
Daarom willen we graag de samenwerking met 
scholen uitbouwen. Met enkele scholen is al een 
goede samenwerking. Verder hebben we in 
Halfweg op 30 juni de veelkleurigheid van de 
wereldkerk gevierd. Die viering smaakte naar 
meer zoals u al heeft kunnen lezen in een vorig 
parochieblad. Groeien gaat niet alleen om het 
aantal kerkgangers, maar gaat ook om groeien 
in geloof. Daarom zal in ieder geval één keer per 
jaar een aanbod worden georganiseerd. Dit jaar 
was dat een serie bijeenkomsten over de 
verrassend eigentijdse boodschap van de 
kerkvader Augustinus. Begin volgend jaar zullen 
we een alphacursus organiseren. Dat is een 
gezellige en interessante cursus voor iedereen 
die het geloof wil verkennen, vernieuwen of 
verdiepen. Daarover volgt later meer.  
 

Namens de pastoraatsgroep, 
Marcel van Lochem 

 
 

 

Contemplatief Spiritueel Centrum 
Haarlemmerliede 
 

Op zondag 6 oktober (H. Bruno) zal de feitelijke 
ingebruikname van het Contemplatief Spiritueel 
Centrum gemarkeerd worden. Om 17 uur zullen 
de vespers worden gezongen en nadien zal 
Mgr. Jan Hendriks de nieuwe behuizing 
inzegenen. 
 
Voordien bent u reeds welkom voor ontmoeting 
en een toelichting op het project ‘Broeders van 
het Stille Leven.  
 
Programma: 15.30 uur welkom,  
                     16.00 uur korte lezing+rondleiding,   
                     17.00 uur vespers  
                                     aansluitend inzegening. 
 

Bernard Zweers, pastoor 

 
 
 
 

WIJZIGING TARIEF MISINTENTIES 
 

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een 
overledene, voor een zieke, hulp in een 
moeilijke zaak, voor een vriend/vriendin in 
problemen, uit dankbaarheid, enz.  
De intenties worden bij de voorbeden vermeld.  
 
Het is een gebruik om voor een misintentie een 
stipendium (een bepaald bedrag) te geven. 
Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het 
offer van Christus niet kopen.  
Het stipendium is er om de parochie te helpen in 
haar onderhoud. In het laatste overleg van de 
penningmeesters van de vier parochies is een 
nieuw tarief vastgesteld voor het aanvragen van 
een misintentie. 
 
Het nieuwe tarief wordt € 10,- (was € 8,-). 
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Afsluiting jubileumjaar Halfweg 
met twee Meerliede vieringen 
 
 

Zaterdag 7 september 
 

Aanvang 19.30 uur 
 

Slotviering 125 jaar parochie Onze Lieve Vrouw 
Geboorte m.m.v. mediorkoor Voices.  
Deze gebeds-/gezinsviering is bedoeld voor het 
hele gezin/familie. 
 

Kunt u ons helpen? 

 
Bij deze viering hebben wij uw hulp nodig.  
 
U ziet hier de afbeelding Anna te drieën.  
Wij zijn op zoek naar foto’s zoals hier afgebeeld 
van u en uw gezin. Dus drie, misschien heeft u 
zelfs 4, generaties op de foto. 
 
Dit mag een pas gemaakte foto zijn, maar 
misschien heeft u ook een foto van uzelf als 
baby samen met uw moeder/vader en oma/opa. 
De foto wordt gebruikt als decoratie in de 
viering.  
 
U kunt uw foto digitaal aanleveren via 
emailadres famoudejans@quicknet.nl of in een 
enveloppe met uw naam en adres, deze kunt u 
in de brievenbus van de O.L.V. Geboortekerk 
deponeren.  
 

Wij maken een scan van uw foto, zodat het 
origineel niet beschadigd wordt.  
U kunt uw foto na de viering ophalen. 
 
 
 

Zondag 8 september 
 
Aanvang: 11.00 uur 
 
Koor: Speciaal voor deze viering een  
           samengesteld MeerLiede koor  
           o.l.v. Chris van Beek 
 
De kerken in Haarlemmerliede, Spaarndam en 
Vijfhuizen zijn op deze dag gesloten.  
 
De viering is bedoeld voor alle parochianen in 
ons samenwerkingsverband; 
 
Na afloop drinken we met elkaar nog een kopje 
koffie of thee om op een feestelijke manier het 
jubileumjaar af te sluiten. 
 
U komt toch ook!!!!! 
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‘SchuldHulpMaatje’ 
Haarlemmermeer zoekt maatjes 
 

 
Ben jij ons nieuwe maatje? Geïnteresseerd? 
Mail of bel ons. 
 

In Nederland heeft gemiddeld 1 op de 5 
huishoudens financiële problemen. Deze cijfers 
komen we ook in Haarlemmermeer tegen. De 
rekeningen stapelen zich op, mensen weten niet 
hoe ze nog moeten rondkomen en zien er 
tegenop om de post open te maken. 
Schuldhulpmaatje is reeds actief in een groot 
aantal gemeenten in Nederland en onze wens is 
dat we er ook kunnen zijn voor de mensen in 
Haarlemmermeer. Vanuit een aantal kerken in  
Haarlemmermeer treffen we voorbereidingen om 
de stichting ook in Haarlemmermeer op te 
richten. We zoeken vrijwilligers die als 
SchuldHulpMaatje mensen willen helpen om 
hun financiële problemen inzichtelijk te maken 
en te helpen deze op te lossen. In drie 
zaterdagen krijgen de nieuwe vrijwilligers een 
gecertificeerde training om goede hulp te 
kunnen bieden aan de hulpvragers. Ben jij ons 
nieuwe maatje? 
 
Ook zoeken we een coördinator voor de 
maatjes. Als coördinator ben je de spil van de 
stichting. Je zorgt dat de maatjes gekoppeld 
worden aan een hulpvrager, je coacht en 
begeleidt de maatjes. Dit doe je niet alleen. In 
het bestuur is een coördinator en maatjes 
ondersteuner.  
 
Wat doet een maatje? 
 

Een SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde 
vrijwilliger die mensen met financiële problemen 
helpt om alle inkomsten en uitgaven in kaart te 
brengen. De hulpvrager maakt, met 
ondersteuning van het maatje, een lijst van alle 
onbetaalde rekeningen en een plan om deze te 
betalen. Het hoofddoel van schuldhulpmaatje is 
dat de hulpvrager overzicht krijgt over zijn of 
haar financiën en ook leert deze op orde te 

houden.  Als maatje moet je vooral goed kunnen 
luisteren en geduld hebben. Je moedigt de 
hulpvrager aan om vol te houden en geeft hem 
of haar praktische hulp. 
 
SchuldHulpMaatje worden 
 

Na de driedaagse training kan je als 
SchuldHulpMaatje aan de slag. Je maakt deel 
uit van ons maatjesteam, wordt ondersteund 
door de coördinator en krijgt elk jaar bijscholing. 
 
Wie zijn geldzaken op orde heeft kan weer 
genieten van het leven. Dat gunnen we 
iedereen. Wil jij SchuldHulpMaatje worden en 
anderen helpen om ook financiële vrijheid te 
ervaren?  
Voor inlichtingen of een afspraak maken voor 
een intakegesprek neem dan contact op met de 
interim coördinator Hetty Kruit, 06-83383966, 
schuldhulpmaatjehaarlemmermeer@gmail.com.  
 
Over SchuldHulpMaatje 
 

In Nederland heeft gemiddeld 1 op de 5 
huishoudens te maken met schulden. In veel 
gevallen zoeken deze huishoudens uit schaamte 
(te) laat hulp. SchuldHulpMaatje zet zich vanuit 
christelijke naastenliefde in om deze 
huishoudens zo vroeg mogelijk te bereiken en te 
helpen. Begeleiding in gedragsverandering en 
financiële zelfredzaamheid staat daarbij 
centraal. Het hoofddoel is dan ook om de 
toenemende schuldenproblematiek terug te 
dringen.  
 
In 2018 kregen bijna tienduizend mensen 
persoonlijke hulp van ongeveer tweeduizend 
gecertificeerde SchuldHulpMaatjes (vrijwilligers), 
verspreid over vele plaatsen en regio's in 
Nederland. Via de websites werden nog eens 
tienduizenden mensen geholpen. De aanpak 
van SchuldHulpMaatje is een welkome 
aanvulling op de bestaande professionele 
schuldhulpverlening.  
 
SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op 
initiatief van de landelijke kerken en werkt zowel 
lokaal als landelijk effectief samen met kerken, 
overheid, maatschappelijke organisaties en 
andere hulpverlenende instanties. Diverse 
fondsen maken het werk mogelijk. Kijk op 
www.schuldhulpmaatje.nl waar 
SchuldHulpMaatje actief is. In Haarlemmermeer 
wil Schuldhulpmaatje starten in het vierde 
kwartaal van 2019. 
 

Ingezonden door Ton Overgaag 
(niet de auteur) 
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Geloven in het alledaagse …! 
 

Na de succesvolle inspiratiedagen van 2017 en 
2018 organiseren wij op zaterdag 12 oktober 
weer een Inspiratiedag en blijven we deze keer 
heel dicht bij het alledaagse.  
We willen daarmee instemmen met onze paus 
Franciscus, die zegt: ‘God kun je nergens 
ontmoeten als je Hem  niet éérst ontmoet in de 
gekwetste, beledigde en beschadigde mensen 
(zeg maar alledaagse) die je op je weg door het 
leven ontmoet.’ 
 
Voor deze dag hebben we een boeiende 
spreker: Alain Verheij (1989), schrijver, spreker, 
blogger en zelfbenoemd ‘Theoloog des 
Twitterlands’.  
Hij is theoloog en bijbelwetenschapper en 
studeerde aan de universiteit van Leiden. Een 
jaar geleden verscheen zijn boek ‘God en ik: wat 
je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van 
de bijbel’. Verheij is lid van het Theologische 
Elftal van Trouw en is regelmatig te horen als 
radiocommentator bij de KRO/NCRV.  
 
Dan zijn er twee rondes met verschillende 
werkwinkels o.a. verzorgd door de inleider n.a.v. 
zijn voordracht. Verder wordt er met deelnemers 
gezongen o.l.v. Wilma Wieringa, gaat Leo 
Mesman op zoek naar waar we God vinden in 
ons leven van alle dag,  Nico Smit confronteert 
belangstellenden met shockerende, 
controversiële en misbruikte bijbelverhalen, Ko 
Schuurmans wijst de weg naar nieuwe en oude 
rituelen die een diepere betekenis geven aan 
het alledaagse en Jan Verbruggen gaat het 
gesprek aan n.a.v. de verhalen van een 
vrijwilliger bij slachtofferhulp en iemand die zich 
inzet voor een schone aarde. 
  

Over deze inspiratiedag vindt u informatie in de 
folder die wij verspreiden, die u digitaal kunt 
opvragen bij jcj.verbruggen@quicknet.nl en kunt 
u vinden bij VPW-info, onder de knop 
Publicaties.  
 
We sluiten de dag af met het samen vieren van 
ons geloof.  
De inspiratiedag is in het mooie 
parochiecentrum van de Willibrorduskerk te 
Heiloo – Westerweg 267, enkele stappen vanaf 
het station. De dag begint om 10.00 uur en 
wordt om + 15.30 uur afgesloten. Meer 
informatie vindt u in de folder.  
 
Werkgroep Inspiratiedag namens de Vereniging 
Pastoraal Werkenden: Kiki Kint, Leo Mesman, 
Ko Schuurmans, Nico Smit en Jan Verbruggen 
 
 
 

Kindercatechese 
  

Wat doen we op deze bijeenkomsten:  

 

Eerst lezen we en stukje uit de bijbel en praten 

daar met elkaar over, daarna doen we een spel 

of maken een knutselwerk.  

 

Het is altijd een hele gezellige bijeenkomst, kom 

je ook een keer langs ??  Je bent echt niet 

verplicht elke keer te komen hoor, kijk maar wat 

je doet. 

  

En ik, ja ik vindt het altijd leuk nieuwe gzichten 

te zien. 
 

                                    Karin Duwêl 

 

       Halfweg 

maandagavond 

          

          

   Spaarndam 

dinsdagmiddag 
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St. Jacobus de Meerdere 
 

 

 
Kerkgebouw  
en Pastorie  
Website 
Secretariaat  
 
Penningmeester 
Bankrekening 
Postbankrekening 
Misintenties 
 
Begraafplaats 
         -beheerder 
Redactie 
 
De Stoep 
* bij activiteiten 
* voor afspraken 

 
Liedeweg 52, 2065 AK  Haarlemmerliede   
                                                           023-5327780 
www.kerk.dorpsvereniging.nl 
D. Bonhoeffervaart 16,                       023-5330553 
2033 AN  Haarlem 
E.J.H. Keijzer                                     06-46205005 
NL97 RABO 0118 39 3987 
NL27 INGB 0000 28 6848 
Mevr. H. Rutte                                    023-5332485 
 
Th. Kors                                             023-5330553 
 
Th. Kors                                             023-5330553 
 
 
M. van Opzeeland  023-5339550 of  06-21594931 
R. Buijs                                              023-5340655 

 
 

Rust vinden… 
 

“Moge zij rust vinden in de heerlijkheid van haar 
Heer” schrijf ik elders in dit blad, bij het 
overlijden van Ingrid Schaeffer – Appelman uit 
Zwanenburg. “Rust vinden”, dat is iets waar ik 
nog geruime tijd over nagedacht heb. Wanneer 
u en ik er bij wijze van spreken eens voor gaan 
zitten, voor die gedachte, dan blijkt dat een 
behoorlijk moeilijk onderwerp. Rust vinden is 
niet “hè, hè, effe zitten” en zelfs vaak niet de 
stilte die u en ik opzoeken tijdens een 
boswandeling of zelfs niet altijd tijdens de 
Vesper. Want laten wij eerlijk zijn: de wereld 
waarin wij leven heeft erg weinig rustigs.  
U en ik zien, lezen en horen het dag-aan-dag: 
handelsoorlog, aanslagen, vluchtelingen, 
schermutselingen binnen onze politieke partijen, 
ontevreden burgers, de Britten die zich op hun 
eiland terug willen trekken. En wij vragen ons af: 
“Waar is het eigenlijk nog rustig”?  
De leefomgeving waarin wij leven kent alleen 
maar snelheid: “Vandaag besteld, 
morgenochtend in huis!!”. Toon Hermans zei het 
jaren geleden al: “Wij leven in het tijdperk van 
vrouw Holle(n)!” Dat gaf ons, in feite, al te 
denken. En wij kunnen ons herinneren dat  Paus 
Franciscus in het eerste jaar van zijn pontificaat 
al opriep om eens in een wat minder hoog 
tempo te leven. Voorwaar een wijs woord, maar 
u en ik zullen zonder twijfel constateren dat men 
zich er weinig van heeft aangetrokken.  Rust 
vinden: hele boeken zijn er al geschreven over 
mensen die slecht slapen, die zouden moeten 
mediteren, etc., etc. En de één weet het nòg 
beter dan de ander: je zou er onrustig van 
worden! “Waarom zouden wij jachten en jagen,” 

schreef een Brabantse schrijver ooit, “we komen 
uiteindelijk allemaal tegelijk bij Oudjaar aan!” 
 
Het is natuurlijk heel cliché om gelijk te zeggen, 
dat wij onze rust zullen vinden bij God.  
Eerst maar eens over nadenken…   
En wanneer u en ik dat doen, zouden wij wel 
eens uit kunnen komen bij dat beroemde 
verhaal uit de Schrift: “Wanneer u bidt, ga dan in 
uw binnenkamer, sluit de deur en bidt daar tot 
God”. Het is in de loop der tijd al uitgelegd door 
verschillende voorgangers: die “binnenkamer” 
kunnen wij zien als onze ziel.  
In die “binnenkamer” mogen en kùnnen wij ons 
buitensluiten voor alle herrie en geweld om ons 
heen. En wij zijn er al lang achter, dat dat niet 
meevalt. Maar het is de moeite waard om het 
tòch steeds te proberen: in de stilte van ons 
huis, in de Vesper, maar vooral in de stilte van 
ons hart. En wanneer wij die rust nemen, dan 
zullen zonder twijfel tàl van gedachten en flitsen 
intussen aan ons brein voorbij gaan, maar 
uiteindelijk zullen wij ons realiseren dat er een 
moment komt dat God’s Geest zijn invloed doet 
gelden… 
 

Theo Kors 

 

Tja… 
 

“De wereld kan voorzien in ieders behoefte, 
maar niet in ieders hebzucht” 
 

Mathatma Gandhi 
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Ditjes en datjes 
 

Bank 
 

De mozaïekbank vordert gestaag. Hele stukken 
vertonen al hun kleurige afbeeldingen. U bent 
nog steeds welkom om eens een keer te komen 
kijken. Meedoen mag ook nog steeds. Er wordt 
gewerkt op maandagmiddag en – avond en op 
dinsdagmorgen. Welkom! 
 
Oproep 
 

Het valt op, dat zo weinig mensen de 
gezamenlijke vieringen van “MeerLiede” 
bezoeken. Vaak is er slechts een handjevol 
mensen “van andere parochies”  aanwezig, 
wanneer er een –doorgaans bijzondere– viering 
plaats vindt. Hoe dan ook: “MeerLiede” is een 
samenwerkingsverband. We vormen samen die 
parochie “MeerLiede”. Ook uw aanwezigheid 
wordt dan op prijs gesteld. Pak uw kans: kom 
ook op 8 september naar Halfweg om de 
viering rond het jubileum van de O.L.V. 
Geboortekerk mee te maken! 
 Aanvang 11.00 uur, en…. de koffie is in 
Halfweg minstens zo goed als bij ons! 
 
Peren 
 

Het “oude” adres in de Betuwe is ermee gestopt, 
maar inmiddels is er een ander adres bekend 
waar de beroemde Winterjannen te verkrijgen 
zijn. Uiteraard zijn die nu in bestelling. Zoals het 
er nu uit ziet, plm. half/eind oktober weer 
beschikbaar. Wij wachten het af! 
 
Bankier-af! 
 

Voor diegenen die het nog niet hadden 
opgemerkt of gehoord: onze pastoor Bernard 
Zweers is “bankier-af”. Vanuit het “oude 
Rabobank-gebouw” is hij –nota bene op de 
heetste dag van het jaar! - terug verhuisd naar 
de pastorie. In de door hem verlaten ruimte 
wordt nu “anti-kraak” gewoond. 
 
Oecumene 
 

Zondag 22 september vindt er - in het kader van 
de Vredesweek 2019" weer een oecumenische 
viering plaats in de Oude Kerk in Spaarndam. 

Aanvang 09.30 uur. Voorgangers: ds. René van 

der Rijst en Theo Kors. 

 
 
 

Stipendia Haarlemmerliede 
 

Al geruime tijd werd er binnen het 
parochiebestuur gesproken over het aanpassen 
van stipendia en vergoedingen m.b.t. vieringen, 

uitvaarten en huwelijkssluitingen. Bovendien 
wilde het bestuur de diverse stipendia zoveel  
mogelijk op één lijn brengen met de andere 
parochies binnen “MeerLiede”.  Dat de tarieven 
m.b.t. de begraafplaatsen in Haarlemmerliede 
en Halfweg niet gelijk kunnen zijn, zal duidelijk 
zijn omdat de organisatie van beide plaatsen ver 
uiteen ligt. Om duidelijkheid te scheppen, zetten 
wij alle tarieven voor Haarlemmerliede hierbij op 
een rijtje: 
 
- Misintenties: €   10,-- 
- Huwelijksinzegening: € 500,-- 
- Uitvaartdienst: € 425,-- (zonder koor) 

- Uitvaartdienst: € 500,-- (met koor) 
- Samenstellen en uitwerken boekjes:   €  35,-- 
- Doopdienst: vrijwillige bijdrage 
 
Begraafplaats: 
 

- Grafrecht particulier graf (20 jaar)  € 1.230,- *) 
 

- Grafrecht algemeen graf (20 jaar) € 1.230,- +) 
 

- Verlengen grafrecht 
     particulier graf                 (10 jaar) €    685,- 
 

- Geplaatste urnen in  een  
   graf, (recht):                    (10 jaar) €    685,-  
 

Urnenmuur: 
 

- Nis                          (20 jaar)  € 1.230,- *) 
- Verlengen rechten  (10 jaar)  €    685,-  
 
*) =  Looptijd van 20 jaar wordt gerekend vanaf  
       de laatste overledene. Evt. reeds betaalde  
       rechten worden verrekend. 
 
+) = Geen verlenging mogelijk. 
 

 Theo Kors 

 
 

Intenties bij vieringen 
 
NB: Op zondag 8 september viert de 
parochie van O.L.V. Geboorte haar jubileum 
met een gezamenlijke viering in Halfweg.  
De andere kerken van “MeerLiede” zijn dan 
gesloten!  
Daardoor schuift het reguliere rooster een  
week op, en is de eerstvolgende viering in 
Haarlemmerliede op 22 september. 
 
Zondag 22 september 
 

Dignom en Hendrika van Schie–Vriesekoop;  
Jan van Schie;  
Marijke Schouten–Rieu;  
Henk Rutte;  
Wim Hendrikus Rutte;  
Piet Thorborg;  
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Vervolg Zondag 22 september 
 

Piet van Duijnhoven;  
Overl. ouders Vereecken–Berkhout;  
Ton van Opzeeland;  
Overl. ouders v. Opzeeland–Heeremans; 
Overl. ouders Bestenbreur–Witteman;  
Overl. fam. Rutte en Hoenderdos;  
Apollonia Oud–Balm.  
 
Zondag 6 oktober 
 

Wim en Hannie de Vries – Ketelaar;  
Henk Wempe; 
Overl. ouders Rutte – v. Loon,  
Antoon, Marijke, Wim, Cor, Henk en Frank;  
Jan van Schie;  
Petrus en Cornelia van Schie – van de Peet; 
Ben en Riek van Warmerdam – Beukman; 
Overl. ouders Burgman – v. Dijk; 
Arie van Boheemen;  
Klaas van den Bos en Aad van Neste;  
Niek en Lenie van der Aar – Huiberts;  
Overl. ouders Poelgeest – Brondsema;  
Erik Kroon;  
Piet Thorborg;  
Siem van der Aar;  
Wim Spoorenberg;  
Overl. fam. Rutte en Hoenderdos;  
Ria Wempe – v. Eeden;  
Ernst v. Geldorp;  
Ap Lakerveld;  
Cees Rutte;  
Thea Kneppers – Dijkzeul;  
Johanna Maria van Warmerdam. 
 
Zondag 20 oktober 
 

Bep en Johan Rutte;  
Vink Sunta en Ted v. Warmerdam; 
Cornelia Molenaar – v. Assema;  
Henk Rutte;  
Jan van Schie;  
Marijke Schouten – Rieu;  
Dignom en Hendrika van Schie – Vriesekoop; 
Wim Hendrikus Rutte;  
Piet Thorborg;  
Piet van Duijnhoven;  
Overl. ouders Vereecken – Berkhout;  
Ton van Opzeeland;  
Overl. ouders v. Opzeeland – Heeremans;  
Overl. ouders Bestenbreur – Witteman; 
Apollonia Oud – Balm. 
 
 

Collectanten: 
 

Zondag 22 september:  A. Rutte 
Zondag   6 oktober:   G. v. Opzeeland 
Zondag 20 oktober:  J. v. Ruiten 
 

 

Stoep-informatie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor informatie of suggesties:  
Mary van Opzeeland tel. 06-21594931 
 
Het is weer september. We zullen er aan 
moeten geloven… het Jeu de Boules seizoen  
is alweer afgesloten, en het nieuwe klaverjas-
seizoen staat voor de deur. 
 
We beginnen natuurlijk met het nodige 
enthousiasme! 
1ste avond   -   3 september vanaf 19.30 uur 
1ste middag - 10 september vanaf 13.30 uur. 
 
Het Klaverjasprogramma: 
 

  3 september avond     vanaf   19.30 uur 
10 september  middag   vanaf        13.30 uur 
17 september  avond     vanaf        19.30 uur 
24 september  middag  vanaf        13.30 uur 
  1 oktober     avond     vanaf       19.30 uur 
  8 oktober       middag   vanaf       13.30 uur 
15 oktober      avond      vanaf       19.30 uur 
22 oktober     middag   vanaf       13.30 uur 
 
 
Op zondag is er na de kerkdienst koffie in de 
Stoep. 
 
 En dan nog iets:  
 

Wie, o wie, heeft er nog WOL over? 
 

Hier of daar “zwerven” er misschien nog wellicht 
een paar bolletjes in uw kast (of in het 
naaimandje?). De breiclub  “Eén-recht-één 
averecht” begint al aardig door zijn voorraad 
heen te raken en zou graag wat aanvulling 
willen hebben. Aanleveren kan bij Mary van 
Opzeeland of Bep Rutte. 
 
En u weet het: er wordt al járen gebreid voor het 
goede doel (Moldavië e.o.). Mocht u daarom 
nieuwe wol willen doneren, dan is dat - uiteraard 
- van harte welkom! 
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Onze Lieve Vrouw Geboorte 
 

 

 
Kerkgebouw 
 
e-mail 
Website 
Secretariaat 
Penningmeester 
Bankrekening 
Misintenties 
 
Begraafplaats 
         -beheerder 
Koster 
 
Redactie 
Facebook 

  
Dr. Schaepmanstraat 7 
1165 GP  Halfweg                             020-4977069 
parochieolvgeboortehalfweg@hetnet.nl 
www.meerliede.nl 
H.G. Terwijn                                       06-41644640 
idem 
NL63 RABO 0324 60 2049 
Via secretariaat of website 
     
L. Buijs,                                              020-4976016 
 
C. Poelsma,                                        020-4976497  
                                                       of 06-51105883 
meerliedeblad@hotmail.com 
@ParochieHwg 

 
 

In memoriam  
 

Op zaterdag 27 juli overleed Ingrid Schaeffer – 
Appelman uit Zwanenburg, 50 jaar oud. In de 
overlijdenskaart stond: “Ze heeft gevochten met 
alles wat ze in zich had, maar deze strijd kon zij 
helaas niet winnen”. Ingrid stond met haar gezin 
midden in het leven: zorg voor man en drie 
kinderen, grote belangstelling voor haar familie 
en iedereen om haar heen, een leuke baan, 
actief in tal van zaken. Dat werd ook 
gememoreerd tijdens de uitvaart op 31 juli in de 
kerk van Halfweg door haar familieleden en aan 
het slot door haar man Albert en beide dochters 
Britt en Noa. Onder zeer grote belangstelling 
namen familie en tal van vrienden en bekenden 
afscheid van Ingrid. Indrukwekkend was het 
“Blijf mij nabij” wat op trompet gespeeld werd 
door haar dochters. Ingrid werd begraven op het 
kerkhof aan de Kerkhoflaan in Zwanenburg. 
Moge zij rust vinden in de heerlijkheid van haar 
Heer. 
 

De collecte tijdens de afscheidsdienst was voor 
het goede doel (onderzoek naar borstkanker) en 
heeft € 755,40 opgebracht. De parochie heeft 
het in overleg met de familie overgemaakt via de 
website: 
https://www.11stedenzwemtocht.nl/participants/ 
Op pagina 5 ziet u "Albert Schaeffer zwemt 
mee" incl. de collecte heeft hij tot op dit moment 
opgehaald € 2,652,- ! Wilt u ook het goede doel 
steunen?  Het kan nog steeds!  Ga naar 
bovenstaande website, pagina 5 en volg daarna 
de instructies. 

Theo Kors 

Prachtige afscheidsviering voor  
Elly van Schie 
 

In ons vorige nummer heeft u uitgebreid kunnen 
lezen over het afscheid van onze organiste Elly 
van Schie. Op zondag 7 juli was het dan zover, 

een prachtige Eucharistieviering die op een 
fantastische wijze muzikaal werd begeleid.  
 
Niet alleen begeleidde zij St. Caecilia op het 
orgel die de door haar gekozen liederen zong 
maar ook bespeelde zij de piano en gaf hiermee 
ondersteuning aan Helma Boȉng die prachtige 
stukken speelde op de dwarsfluit. Als 
communielied was gekozen voor een solist, haar 
partner, die het prachtige lied "Panis Angelicus" 
ten gehore bracht. 
 
Wij als kerkgangers hebben er erg van genoten. 
Aan het einde van de viering werd Elly allereerst 
toegesproken door Leo van der Helm, voorzitter 
van het koor, aansluitend was het pastoor 
Bernard Zweers die met veel lovende woorden 
het definitieve afscheid aankondigde.  
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Namens de parochie werd haar een mooie bos 
bloemen en een cadeau overhandigd. 

 
Onder het genot van een kopje koffie met wat 
lekkers werd nog lang nagepraat. 
 
 

Markante kerktoren weer in volle 
glorie hersteld 
 

(Foto: Peter Vreeswijk) 

 
Ongetwijfeld had u al vernomen dat door de 
enorme storm in januari 2018 een deel van het 
koper op onze torenspits losgewaaid was. Nadat 
de storm was gaan liggen is dit door een erkend 
bedrijf tijdelijk vastgezet. 
 
In samenspraak met onze verzekeraar is 
besloten ook al het koper van de 'nog' niet 
losgeraakte zijden te vernieuwen. In april jl. werd 
begonnen met het opbouwen van de steigers 

rondom onze toren zodat er veilig gewerkt kon 
worden. 
 
Misschien heeft u het gezien, en sommige 
misschien ook niet, maar korte tijd heeft onze 
kerk het zonder kruis op de toren moeten doen.  
Het kruis was toe aan een grote opknap beurt 
en staat nu weer te glimmen op de toren en 
nodigt ons van harte uit. 
 

Tijdens de werkzaamheden is ook gebleken dat 
het frame achter de tijdsklokken hard aan 
vernieuwing toe was en de klokken zelf ook 
weer opnieuw met koper omkleed moesten 
worden. Gelijktijdig zijn toen ook alle cijfers en 
wijzers van de 4 tijdsklokken opnieuw behandeld 
met speciale verf.  
 
Omdat nu toch de steigers rondom de toren 
waren opgebouwd is gelijktijdig één zijde van de 
toren opnieuw gevoegd en zijn twee andere 
zijden waterafstotend gemaakt.  
 
Onder tropische omstandigheden werd in enkele 
dagen, vooral vroeg in de ochtend, de steiger 
weer afgebroken. Een schitterend gezicht om de 
12 á 14 man, op elke etage van de steiger één, 
te zien staan om als een soort menselijke lift aan 
elkaar de balken en buizen door te geven zodat 
deze snel beneden waren. De stapelaars op de 
auto konden het bijna niet bijhouden.  
 
Alles is nu dus echt helemaal klaar voor gebruik 
én mocht het in de komende tijd weer flink gaan 
regenen (wat ik hoop voor alle akkers want die 
schreeuwen om water) dan zijn wij er klaar voor 
en dit keer zonder lekkages.  
 
Van onderstaande foto kun je echt blij worden.  
De tuinen van alle nieuwe woningen en de 
hagen achter de kerk en rondom het 
parkeerterrein moeten nog worden aangelegd, 
maar als je de foto bekijkt is het toch wel een 
prachtig plaatje geworden 

 

(Foto: Peter Vreeswijk) 
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Vrijwilligersbijeenkomst en 
onthulling nieuwe straatnamen  
 

In het kader van het 125-jarig jubileum van onze 
parochie werd op zaterdag 29 juni jl., onder 
tropische weersomstandigheden, een 
vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd in 
combinatie met de onthulling van twee nieuwe   
straatnamen in het project rond onze kerk. 
 
Omdat de onthulling van twee nieuwe 
straatnamen ook op het programma stond, 
waren voor dit onderdeel ook de nieuwe 
bewoners uitgenodigd.  Als eerste werden de 
aanwezigen welkom geheten door de beide 
pastores onder dankzegging aan de vrijwilligers, 
voor hun inzet voor de parochie. Aansluitend 
nam Gé Nibbering (projectleider van het plan 
rond de kerk) het woord voor het formele deel 
van het programma, namelijk de onthulling van 
de beide nieuwe straatnamen in het project. 

De eerste nieuwe naam: “Onze Lieve Vrouwe 
Hofje” werd onthuld door de beide pastores. 
Het hofje is op de plek van de voormalige 
moestuin en boomgaard van de Pastorie, daar is 
in combinatie met woningbouw een hofje 
gecreëerd. Lager gelegen, in de luwte van de 
kerk. 
 

De tweede nieuwe naam: “Wethouder 
Fijenpad”, werd onthuld door Bernadette Fijen. 
Het was een logische keuze en tevens een 
eerbetoon aan Ton Fijen. Hij was naast zijn 
wethouderschap van de voormalige gemeente 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude, ook lid van 
het Parochiebestuur én tot kort voor zijn 

overlijden, nog actief als vrijwilliger voor de 
Parochie. 
 
Na de onthulling was er, onder de stralende zon, 
tijd voor een hapje en een drankje met de 
mogelijkheid om onze “oranje leeuwinnen” te 
zien winnen van Italië en in de rust van deze 
wedstrijd een heuse pub quiz die werd 
gewonnen door Henriëtte Oudejans.  
Deze geslaagde bijeenkomst werd vervolgens 
afgesloten met een overheerlijk buffet waar 
gretig gebruik van werd gemaakt. 

 

Jubileumcommissie 
 
 
 

 

 
Zaterdag 7 september, aanvang 19.30 uur, zingt 
mediorkoor VOICES in de 
slotviering 125 jaar parochie 
Onze Lieve Vrouw Geboorte. 
Deze viering staat in het 
teken van het gezin. Wij 
nodigen u dan ook van harte 
uit om vooral met het hele 
gezin naar deze speciale 
gebedsviering te komen. Na 
de viering is er een gezellig 
samenkomen.  
Voor meer info zie elders in Meerliedeblad. 
 
Wij repeteren woensdag 28 augustus, 4 en 18 
september  en 16 oktober van 19.30 uur tot 
21.30 uur. 
Contactpersoon: Suzanne Roest, tel. 06 

27911395 

Voor meer info: 

mediorkoorvoices.wordpress.com 
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 “Kienmiddag”  
  
woensdag 4 september   
en woensdag 16 oktober   
 

Zoals vanouds een gezellige middag met 'n 
drankje, wat lekkers en mooie prijzen. 
 
Locatie:  Cultureel centrum De OLM,  
 Olmenlaan 141, Zwanenburg  
Zaal open vanaf 13:00 uur 
 
Voor vervoer kunt u contact opnemen met:  
Coby Braakman, tel. 020-4974093 
 
Noteer beide data in uw agenda: u bent van 
harte welkom! 
Bekijk voor meer informatie ook onze website 
www.zonnebloem.nl/zwanenburg-halfweg-nh 
 

 
Intenties bij vieringen 
 

Zondag 1 september 
 

Piet en Corrie van Schaijk 
Overleden ouders Toon en Nel Heemskerk 
Overleden ouders Stoets-Hoetauruk 
Hendrik Heere 
Piet Kreike en zoon Peter 
Ton Garthoff 
Nico Kuiper 
Rina Berg-Blommestijn 
 
Zaterdag 7 september 
 

Annie Hendriks-Kramer 
 
Zondag 8 september 
 

Joop en Jopie Sol-Holla 
Hen Witjes 
Overleden ouders Kooter-Verbruggen 
Henny Bouman 
Nico Huijg 
Sandra Graas 
Marietje Barlag-Steen 
Willy Kramer-van Scheppingen 
Han en Ada van Scheppingen-de Heus 
Jan en An Nibbering-Pijnaker 
Ton Garthoff 
Overleden ouders Schut - Eijsvogel 
Bertus Burgers 

 
Zondag 15 september 
 

Marieke Boesveld-Boermans 
Overleden ouders Boon-Schrama 
Hen Witjes 

Hendrik en Bert Heere 
Overleden ouders Kooter-Verbruggen 
Jaap en Anny Kroon 
José Antonio da Costa Jorge 
Rina Berg-Blommestijn 
 

Zondag 22 september 
 

Overleden ouders Toon en Nel Heemskerk 
Overleden familie Van der Bijl-Verbruggen 
Henny Dekker-Pakkoo 
Willy Kramer-van Scheppingen 
John van Dam 
Marietje Barlag-Steen 
Piet en Annie Schrama en zoon Henk 
Rina Berg-Blommestijn 
 

Zondag 29 september 
 

Overleden familie Lucke-Heemskerk 
Overleden ouders Stoets-Hoetauruk 
Ton Garthoff 
 

Zondag 6 oktober 
 

Marietje Barlag-Steen 
Rika en Maikel Zegstroo 
Overleden ouders Henk en Corry Spierenburg-
Willemse 
Loek Blommestijn 
Pieter Snel  
Overleden ouders Stoets-Hoetauruk 
Piet Kreike en zoon Peter 
Overleden ouders Pijnaker-Nibbering en 
overleden kinderen 
Jan en An Nibbering-Pijnaker 
Nico Kuiper 
Uit dankbaarheid en voor overleden Henny 
Bouman en ouders de Jong-van Vliet 
 

Zondag 13 oktober 
 

Overleden ouders Van Bruggen-Mohrmann en 
Lies Veeken 
Overleden ouders Toon en Nel Heemskerk 
Joop en Jopie Sol-Holla 
Rika en Maikel Zegstroo 
Joop Ettema 
Loek Blommestijn 
Willy Kramer-van Scheppingen 
Henny Bouman 
Hen Witjes 
Nico Huijg 
Riet van der Aar-Kreike 
Sandra Graas 
Han en Ada van Scheppingen-de Heus 
José Antonio da Costa Jorge 
 

Zondag 20 oktober 
 

Hen Witjes 
Ton Garthoff 
Marietje Barlag-Steen
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St. Adalbertus 
 

 

 

Kerkgebouw 
 
postadres 
e-mail 
Website 
Telefonisch contact 
secretariaat 
Penningmeester 
 
Bankrekening 
Misintenties 
 
Giften voor 
Zr. Thea Lemmers 
 

Redactie  

 

Ringweg 30,  
2064 KK  Spaarndam                 06-22007445 
Postbus 5, 2064 ZG  Spaarndam 
adalbertus@dds.nl 
www.adalbertus.dds.nl 
K. Duwêl                                      06-48888338 
K. Duwêl karinduwel@hetnet.nl   023-5389707 
A. Kuhlman                                  023-5376742 
akuhlman@quicknet.nl 
NL58 RABO 0118 39 1100 
J. Pijnaker                                    023-5383155 
 
NL63 RABO 0118 31 5544 
t.n.v. Stichting Sinar Pelangi 
 

debrug.adalbertus@gmail.com   023-5370458 

 
 

Oecumenische Kolkviering 
 

Zondag 7 juli jl. was er weer een oecumenische 

Kolkviering in Spaarndam.  

Dit jaar met het thema dankbaarheid. 

Het was een fijne en drukbezochte viering. 

De collecte was deze keer voor de Nacht van 

het kind. 

 

Op de internationale Dag van het Kind op 1 juni 

jl. kondigden KiKa, het Liliane Fonds, Edukans 

en het Vergeten Kind hun samenwerking aan. 

Die nacht werd een grootse, landelijke 

fondsenwerving “Nacht van het Kind” gehouden 

voor alle kinderen die opgroeien in moeilijke 

omstandigheden. 

 

Wij kunnen met trots melden dat er in de 

Kolkviering € 160,- is opgehaald voor dit doel. 

Hartelijk dank voor uw gulle gaven. 

 

 

Marianne Berman 

Namens de oecumenische werkgroep 

. 
 

Autorijschema 
 

Als u thuis opgehaald wilt worden om de 
vieringen in Haarlemmerliede bij te wonen,  
wilt u dan contact opnemen met degene die in 
het rijschema vermeld staat. U wordt dan thuis 
opgehaald en uiteraard weer teruggebracht.  
 
   1 sept Audrey v.d. Beldt  023-5371982 
 Jan van Lieshout    023-5371668 
 Wim Pijnaker  023-5383155 
 
 22 sept Theo van Lieshout  023-5373648 
 Hans Oud  023-5383137 
 Martie Vink  023-5371902 
 
  6 okt Audrey v.d. Beldt  023-5371982 
 Wim Pijnaker  023-5383155 
 Ria v.d. Voorn  023-5387079 
 
20 okt Jan van Lieshout  023-5371668 
 Hans Oud  023-5383137 
 Martie Vink  023-5371902 
 
Als iemand niet kan dan graag ruilen met elkaar. 
 
 

Opbrengst collectes  
 

Datum boekjes kaarsen collecte deur 

9-jun 8,30 30,85 145,35 25,65 

16-jun 5,40 27,35 87,00 34,90 

30-jun 5,05 18,10 83,50 18,10 

14-jul 8,45 19,20 66,00 12,00 

28-jul 3,85 116,85 67,35 10,40 
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Batang Pinangga 
 

Afgelopen zaterdag was het Batang Kalye: 
straatkinderendag. Dit houdt in dat er 50 
kinderen naar Batang Pinangga kwamen zodat 
wij ze konden verzorgen: 30 kinderen van de 
vuilnisbelt van Danao en het bijbehorende 
dorpje en 20 kinderen die door de overheid naar 
BP gebracht zouden worden.  
 
Om half acht ’s ochtends gingen alle YA’s de 30 
kinderen van de vuilnisbelt ophalen. Eenmaal 
aangekomen op Batang Pinangga hield Butch 
een welkomstpraatje en vertrokken de eerste 
vier kinderen, allemaal samen met een eigen 
YA, naar de kapper. Het rondje dat met ieder 
kind gelopen werd bestond uit vijf delen: als 
eerst kregen ze luizenshampoo in hun haar, om 
vervolgens een knipbeurt te krijgen.  
Daarna werden ze helemaal gedoucht, de 
eventuele luizen uit hun haar gekamd en hun 
tanden gepoetst. Vervolgens kregen ze nieuwe 
kleding die bestond uit een nieuwe korte broek 
en een shirt van Batang Pinangga.  
Als dit allemaal gedaan was, liepen ze naar een 
hutje en daar werden hun nagels geknipt, oren 
schoongemaakt, armen en benen met babyolie 
ingesmeerd, wonden verzorgd en kregen ze een 
luchtje opgespoten. Als laatst mochten ze een 
paar nieuwe slippers uitzoeken, om daarna weer 
terug te gaan naar de Activity Hall.  
 
Wat ik persoonlijk heel mooi vond om te zien 
was het verschil in het gedrag van de kinderen 
voor en na de verzorging. Voordat deze had 
plaatsgevonden, waren de meeste kinderen 
verlegen en schuw; sommige lachten niet of 
nauwelijks. Maar na hun douche en verzorging 
was het een hele andere groep kinderen: ze 
renden vrolijk door elkaar, lachten hardop en 
hadden ontzettend veel plezier met elkaar en 
met de YA’s.  
 
Nadat alle kinderen gedoucht en verzorgd waren 
konden ze aan hun lunch beginnen. Hier zag je 
een groot verschil: sommigen begonnen meteen 
met eten en aten (bijna) alles op, anderen aten 
nauwelijks of heel langzaam. Toen iedereen 
uiteindelijk toch genoeg gegeten had, werd er 
nog ongeveer een uurtje met de kinderen 
gespeeld in de speeltuin van Batang Pinangga. 
Dit vond ik het mooiste moment van de hele 
dag: ’s ochtends heb je 50 kinderen voor je 
staan die nauwelijks durven te spreken, en ’s 
middags heb je 50 kinderen om je heen die 
schreeuwend door elkaar rennen met een lach 
die niet meer van hun gezicht af te krijgen is. Na 
dit chaotische uurtje was het toch echt weer tijd 
om de kinderen terug naar huis te brengen.  

De twintig kinderen die door de overheid 
gebracht waren, werden ook weer door de 
overheid naar huis gebracht. Daarvan namen 
we dus afscheid. De 30 kinderen die wij hadden 
opgehaald, brachten wij ook zelf weer terug naar 
huis: de vuilnisbelt. De meeste kinderen wonen 
in het dorpje vlak voor de vuilnisbelt, dus die 
zetten we daar af, waar ze werden opgehaald 
door hun ouders. Een aantal kinderen woont op 
de vuilnisbelt, dus dat liep met ons mee.  
 
Wat ik erg heftig vond, was dat de mensen 
letterlijk op het vuilnis wonen en als huis een 
paar stokken met een doek eroverheen hadden 
neergezet. Hier had ik wel even moeite mee. 
Maar de blije gezichtjes van de kinderen die een 
tas met kleding en eten van ons ontvingen 
maakten toch weer wat goed. Daarna hebben 
we (in de stromende regen) even volleybal 
gespeeld met de kids en toen was het echt tijd 
om weer weg te gaan.  
 
Het was een heftige, maar hele leuke dag met 
heel veel lachende kinderen. 
 

 
 

Marianne Berman 
Voorzitter PCI MeerLiede 
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Volledige en persoonlijke verzorging 

van begrafenissen en crematies 
 

Familiebedrijf sinds 1878, staat garant voor 

persoonlijke begeleiding rond overlijden en uitvaart 
 

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan 24 uur 

per dag voor u klaar  

Tel. (023) 532 44 86 
 

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25. Haarlem 

Laat uw zorg onze zorg zijn. 

Intenties bij vieringen 
 
Zondag 15 september  
 

Joop Duijndam 
Pieter van der Voorn 
Broeder Theo Vink 
Gerrit van de Beldt 
Piet vd Kamp 
Overleden ouders Molenaar-Balm 
Overleden ouders Gorter-van Woerkom 
Nel van der Voorn;Maarten van der Voorn 
Maria Johanna Wempe 
Henk Oud en Plona Oud-Balm 
Gijsbertus v Lieshout en overleden dochters 
Corrie Bouma- vd Meij en Jan Bouma  
Rogier en Jan Jr. 
 
Zondag 29 september  
 

Nel van der Voorn 
Maarten van der Voorn 
Pastor Ben Hemelsoet 
Overleden ouders van Breukelen-Groot 
Overleden ouders Niehot-Oud 
Margret van der Klugt-Portegies 
Overleden ouders Kroon-van den Raadt 
Overleden ouders Granneman-Groot 
Overleden dames To en Anna Blom 
 
Zondag 13 oktober   
 

Gerrit van de Beldt 
Henk Oud en Plona Oud-Balm 
Hermanus  Kroon 
Joop Duijndam 
Nel van der Voorn; Maarten van der Voorn 
Overleden ouders v. Warmerdam-v. Eden 
Overleden ouders Gorter-van Woerkom 
Overleden ouders Lieshout-v.Schooten 
Piet vd Kamp 
Overleden ouders Molenaar-Balm 

In memoriam     
 

Hilda van Elk – Roels (87 jaar) 
 

Op 19 juni 
kwamen wij in 
de kerk bij 
elkaar om 
afscheid van 
haar te 
nemen, nadat 
zij op 13 juni 
was 
overleden. Zij 
is geboren op 
16 juli 1931 in 

het kleine dorpje Clinge (provincie Zeeland) met 
slecht 2348 inwoners. Na de oorlog verhuisde 
haar ouders naar Noord Holland, een grote stap 
vanuit dat kleine dorpje. Hilde zelf heeft nog een 
periode in Haarlem gewoond en aansluitend een 
hele lange periode in Spaarndam. Menige 
Spaarndammer heeft haar daar dagelijks langs 
de Ringweg zien lopen met haar hondje 
(poedel). 
Na een afnemende gezond is zij nog een poosje 
woonachtig geweest in Woonzorgcentrum Klein 
België, aan de rand van Schalkwijk waar zij 
liefdevolle werd verzorgd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Remco en Arnold Kuhlman 

Administraties, jaarrekening en belastingaangiftes 

Rembrandtweg 665B, 1181 GV  Amstelveen 

Talesiuspark 1, 2064 LJ Spaarndam 

020 6416735 / 023 5376742 

www.akuhlman.nl    info@akuhlman.nl 
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St. Augustinus 
 

  
Kerkgebouw 
e-mail 
Website 
Parochieteam: 
Voorzitter 
Secretariaat  
 
Liturgie 
Penningmeester 
 
Bankrekening 
 
Misintenties 
Redactie 
Bezoekgroep 
 
De Luifel 
Beheerder 

 
Kromme Spieringweg 400, 2141 AM  Vijfhuizen 
secretaris.kerkvijfhuizen@gmail.com 
www.meerliede.nl  
 
C.C.J. Klaver                               023-5401578 
Kromme Spieringweg 400, 2141 AM  Vijfhuizen 
 
A.L.M. Overgaag                         023-5583178 
P.C. de Wit                                  023-5581783 
kerkvijfhuizenpenningmeester@gmail.com 
NL68 RABO 0324 53 5902 
 
Ria Beelen                                   023-5581629 
augustinus.vijfhuizen@gmail.com 

G.M. Witteman-Bohté                 023 5581168 
 
                                                      
A. de Koning-Verschoor              023-5581175 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Augustinuskerk en de school, vanuit het zuiden gezien en nog niet met elkaar verbonden door de 

Luifel. Het is onbekend in welk jaar deze foto gemaakt werd. 

Augustinusparochie 90 jaar 
 

De Augustinusparochie van Vijfhuizen gaat in 

de eerste week van oktober haar 90-jarig 

jubileum vieren. De parochie werd op 3 oktober 

1929 door de bisschop van Haarlem opgericht 

en daarmee maakte de katholieke 

gemeenschap van Vijfhuizen niet langer deel uit 

van de parochie van Lijnden. 

 

 De kerk, de school en de pastorie waren reeds 

in 1923 gebouwd. De bedoeling was om de 

hulpkerk ooit nog te vervangen door een 

definitief kerkgebouw, maar van die plannen is 

– gelukkig – nooit iets terecht gekomen. 

Om dit jubileum te vieren heeft het 

Parochieteam van Vijfhuizen een programma 

gemaakt dat bestaat uit drie onderdelen: 

 

(zie volgende pagina) 
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Woensdag 2 oktober (20.00 uur) 
 

Thema-avond over mantelzorg 
 

Het is een gegeven dat wij steeds ouder worden 
en ook steeds langer thuis blijven wonen. Onze 
naasten zullen vaker te maken gaan krijgen met 
langdurige zorg. Dat roept allerlei vragen op. 
Wat verwacht ik van mijn kinderen? Wat mag ik 
van mijn kinderen vragen? Wat verwachten 
ouders van mij? Wat kan ik bieden? 
Hoe combineer ik het met werk en met mijn 
eigen gezin?  Waarom vind ik het belangrijk om 
mantelzorg te geven en waar  liggen mijn 
grenzen?  Waar en van wie kan ik 
ondersteuning krijgen? Welke steun kan de 
parochiegemeenschap bieden? 
 
De parochieavond is bedoeld voor ieder die zich 
in bovenstaande vragen herkent en er verder 
over wil nadenken. De avond zal ingeleid 
worden door mevr. Brigit Albers, 
mantelzorgconsulent bij Mantelzorg & Meer. 
 
Het doel van de avond is om informatie te 
geven, maar vooral om met elkaar in gesprek te 
komen over wat het betekent mantelzorger te 
zijn of afhankelijk te zijn van naasten. Vooral is 
de hoop dat er een gesprek over dit onderwerp 
ontstaat tússen de generaties.  
 
Oproep aan de ouderen: Nodig uw kinderen uit 
om samen met u naar deze avond te komen. 
De thema-avond begint om 20.00 uur in de 
Luifel naast de Augustinuskerk, Kromme 
Spieringweg 400. 
 
 

Zaterdag 5 oktober 
 

Feestmiddag 
 

Het parochieteam nodigt alle parochianen uit 
voor een feestmiddag, die vanwege het jubileum 
niet in de Luifel maar op een mooie en 
aangename plek niet ver van Vijfhuizen zal 
plaatsvinden.  
De bedoeling is om er per bus heen te gaan. 
Voor deze middag zijn niet alleen de vrijwilligers 
maar alle parochianen, die zich betrokken 
voelen, uitgenodigd. In de brief die bij dit 
parochieblad is gevoegd vindt u nadere 
informatie. 

Zondag 6 oktober 
 
Jubileumviering 
 
Op zondag 6 oktober zal het 90-jarig bestaan 
van de parochie in dankbaarheid gevierd 
worden met een eucharistieviering waarin de 
beide pastores van het Samenwerkingsverband 
Meerliede zullen voorgaan.  
 
De drie koren van de Augustinusparochie   
* Gemengd koor; 
* Dameskoor;  
en Gregoriaanse Cantorij zullen gewoon in de 
kerk plaatsnemen, waardoor het een viering 
wordt met krachtige samenzang.  
 
De viering begint om 9.30 uur. 
 

 
In Memoriam:  
 

Wil van Leuven (87 jaar) 
 

Op 27 juni is de heer Wil van Leuven overleden 
in het Spaarne Gasthuis in Haarlem.  
Op de eerste dag van de maand juli was de 
Augustinuskerk afgeladen vol met mensen  
die afscheid van hem wilden nemen. Kinderen, 
kleinkinderen en broer spraken liefdevol over 
hem en zijn zus zong hem een zegen toe.  
Het Shantykoor van Vijfhuizen zong voor hem 
twee afscheidsliederen. Uit de Bijbel lazen we 
uit het boek Job: Als een boom wordt omgehakt 
en als zijn wortels water ruiken dan bot hij weer 
uit. Voor een boom is er altijd hoop. Hoe is dat 
met een mens die sterft? Op de rouwkaart stond 
deze wens: ‘Dat de Almachtige je in zijn 
beschermende hand zal houden totdat wij elkaar 
weerzien.’ Dat dat zo mag zijn voor Wil en voor 
zijn vrouw Eja. 
 
 
Jan van der Vlugt (91 jaar) 
 

Op 7 augustus is de heer. Jan van der Vlugt 
overleden; hij is 91 jaar geworden.  
Jan was oud-parochiaan van Vijfhuizen, woonde 
in Nieuwebrug en was meer dan 25 jaar als bas 
lid van het gemengd koor.  
Met zijn humor en gekkigheid zorgde hij in het 
koor voor de vrolijke noot. Samen met zijn vrouw 
Jeanne verhuisde hij naar Velserbroek. Op 14 
augustus is hij in Santpoort-Noord begraven. 
 

Fons Litjens, pastor 
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Gemengd Koor 
Augustinusparochie viert 45-jarig 
bestaan 
 

Wie M&M zegt heeft het over het over het 
succesvolle snoepje dat in 2000 zelfs werd 
uitverkozen tot snoep van het millennium. Wie in 
de Augustinusparochie M&M zegt heeft het over 
het succesvolle duo M&M dat voor de leden van 
het Gemengd Koor en hun partners een 
geweldige dag organiseerde vanwege het 45-
jarig bestaan. Zoals 50 staat voor goud, staat 45 
voor saffier. Een kostbare en kleurrijke 
edelsteen, zoals ook het koor kleurrijk is. 
 
M&M. Mirja en Myra. Twee sopranen van het 
jubilerend koor die op zondag 30 juni bewijzen 
dat ze meer kunnen dan alleen goed zingen. De 
feestdag begint met een viering waarin, hoe kan 
het anders veel gezongen wordt. Met als 
hoogtepunt het prachtige koorwerk ‘Jouw stem 
in mij’. Voorganger pastor Fons Litjens bedankt 
het koor van dirigent en oprichter Dirk van der 
Eerden en laat weten dat de parochie zich 
gelukkig mag prijzen met het Gemengd Koor 
“En ook met de andere koren waardoor zich hier 
een cultuur van goed meezingen heeft kunnen 
ontwikkelen”. Een dankbaar applaus volgt. 

 
Na de koffie met gebak, het is feest tenslotte, 
stapt de groep in een historische lijnbus. Met als 
eindpunt Wijngaard De Amsteltuin waar je je 
eerder op het Franse platteland waant dan aan 
de rand van Amstelveen. Tijdens de smakelijke 
lunch laat Dirk weten ‘dat zingen je jong houdt  
en dat we doorgaan zolang het mogelijk is. 
Ondanks vergrijzing.’ Dan volgt een rondleiding 
door wijngaardenier Douwe Woudstra en komt 
de groep alles te weten over de vijf aangeplante 
druivenrassen, de zeer geschikte grond waarop 
13 jaar geleden nog de koeien liepen en de 
dagbesteding die de wijngaard biedt aan licht 
dementerende ouderen. Tijdens de wijnproeverij 
wordt duidelijk dat er ook gewerkt moet worden 
en volgt een workshop zingen onder leiding van 

 Hans Veldhuizen die niet alleen de koristen, 
maar ook hun partners tot grote (toon) hoogte 
weet te brengen. 
 
Het koor kan terugkijken op een fantastische 
dag. Het tiende lustrum had niet mooier kunnen 
beginnen. 

 

Frans Witteman 

       

Van de Teamtafel  
 

Het voelt een beetje gek: midden in de 
zomervakantie een stukje schrijven over de 
bijeenkomst van het parochieteam van 1 juli, 
nog volop in de drukte van de voorzomer. En 
daarbij bedenk ik dan dat wanneer u dit blad 
leest, de zomer(-vakantie) al ten einde is. 
Sterker nog, dan zal het parochieteam nét weer 
bijeen zijn geweest, maar daar leest u dus pas 
in het volgende nummer over. 
 
Enfin, wat werd er op 1 juli zoal besproken? 
 
Het parochieteam opereert niet “in zijn eentje”; 
dat wat in het bestuur, de pastoraatgroep, de 
liturgiegroep, de financiële commissie en het 
oecumenisch beraad is besproken wordt aan de 
teamtafel uitgewisseld, zo blijven we van elkaars 
werk op de hoogte. Onder het kopje “uit de 
geledingen” vormt dit een vast agendapunt op 
de bijeenkomsten van het parochieteam. 
 
Verder zijn, het zal u niet verrassen, financiën 
en onderhoudszaken aan bod geweest. 
 
Frans Witteman sloot bij de bijeenkomst aan om 
mee te denken over de jubileumweek van begin 
oktober. Samen hebben we de bestaande 
plannetjes uitgebreid, aangevuld en 
geconcretiseerd tot een mooi geheel. Nadat we 
taken verdeeld hebben (huiswerk voor in de 
zomervakantie!) zijn we, optimistisch en met een 
goed gevoel over de jubileumweek, naar huis 
gegaan. 
 

Namens het parochieteam, Corina Klaver 

 
 
 

Koffiegroep 
 

Wij kunnen nog steeds dames/heren gebruiken 
ter versterking van het koffieteam. 
 
Voor informatie: Marianne Klaver, 023 5581204. 
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Op de koffie bij… 
 

Gré de Koning-Hulsbosch 
 

Bij de voordeur valt mijn oog op een fraaie 
gevelsteen met de afbeelding van Sint Jozef, de 
schutspatroon van onder andere de 
timmerlieden en het huisgezin. ‘Sint Jozef zorg’ 
luidt het opschrift. “Hij heeft goed voor ons 
gezorgd”, zou mijn gastvrouw later zeggen. 
 
“Waar wil je zitten?” vraagt Gré de Koning in de 
hal van huize ‘De Bocht’. Ik kies voor de grote 
keukentafel met uitzicht op de mooie tuin waar 
vogels, waaronder een fraai gekleurde specht, 
komen dineren én op vier rekken met in totaal 
160 theelepeltjes van overal vandaan. Gekocht 
tijdens vakanties met haar man Bert en 
gekregen van mensen die ze voor haar 
meenamen. Zo ging het ook met de honderden 
vingerhoedjes die in een vitrinekast staan te 
pronken. “Ik heb de lepeltjes van de week 
allemaal gepoetst”, zegt Gré terwijl ze met de 
koffie in de weer is. Ze had het niet hoeven 
zeggen: elk exemplaar glimt je tegemoet.  
 
Het is niet zonder reden dat ik juist nu bij Gré 
aan de koffie zit. Vorige maand is ze 90 
geworden. En daarmee is ze in jaren even oud 
als de parochie die op 3 oktober aanstaande 
deze niet geringe mijlpaal bereikt. Binnen haar 
familie en tevens binnen de parochie is Gré niet 
de enige. Neef Henk Hulsbosch werd in juni 90 
en achterneef Johan van Woerkom kon dat in 
april al zeggen. 

 

Gré werd geboren aan de Cruquiusdijk. Ze 
stamt uit een sterk geslacht. Van de acht 
kinderen die het gezin telde leven er nog zeven. 
De oudste is 93, de jongste - Olof – is 78. Hij 
woont op de plek waar de ouderlijke boerderij 
heeft gestaan. Laten bouwen door opa die 
veeboer was en kort na het droogvallen van het 
Haarlemmer Meer er een stuk grond had 
gekocht. Aangezien de locatie niet ver van het 
Fort bij Vijfhuizen ligt, onderdeel van de Stelling 
van Amsterdam, diende de boerderij op grond 

van de Kringenwet van hout te worden gebouwd 
zodat deze in geval van oorlog snel kon worden 
gesloopt. De artillerie moest een vrij schootsveld 
hebben. Het is zover nooit gekomen. In 2000 
heeft Olof er een stenen huis voor in de plaats 
kunnen zetten.  
 
De parochiegrens liep vlak naast de boerderij. 
De buren hoorden onder Heemstede, de familie 
Hulsbosch dus onder Vijfhuizen. Gré: “Elke 
schooldag, behalve op zaterdag, gingen we om 
zeven uur de deur uit. Lopend naar de kerk, de 
mis begon om 8.00 uur. Twee keer per week 
gingen we ter communie. Je moest nuchter zijn 
en daarom mochten we na de kerk in de klas 
ons brood opeten.” De St. Annaschool met 
meester Dieben en juffrouw Lambert telde 
destijds zo’n honderd leerlingen. Gré heeft nog 
steeds contact met haar oud-klasgenootjes Alie 
Rijke en Ria Schoorl en weet de namen van alle 
kinderen nog. Haar benen willen niet meer wat 
zij wil, maar haar geheugen is nog prima, 
evenals haar ogen. Ze borduurt wenskaarten in 
3D ‘priegelwerk waar ik het koppie goed bij moet 
houden’ en breit spreien voor een ziekenhuis in 
Gambia. “Ik vermaak me geweldig. De dag vliegt 
om.”  
Na vier jaar verkering trouwde Gré in 1958 met 
Bert de Koning die toen al werkzaam was in het 
familie-aannemingsbedrijf dat hun huis aan de 
d’Yserinckweg had gebouwd. Op de plek waar 
de koeien van Karel Schoorl liepen. Hun eerste 
avondje uit. Alsof het gisteren was, vertelt Gré. 
“Bert was al organist en op een keer vroeg hij na 
de mis of ik met hem mee wilde naar Carré. Het 
was op het patroonsfeest van St. Augustinus. 
Bert verzaakte, hij kwam niet spelen. Zijn vader 
Cor die dirigent was van het koor, kon het niet 
waarderen. Het kaartje van Carré heb ik nog 
steeds.” Ruim zestig jaar heeft Bert orgel 
gespeeld. Voetballen deed hij bij DSOV. Waar 
anders? Toen Gré 61 jaar geleden in ‘De Bocht’ 
kwam wonen keek ze uit op Schiphol en op 
DSOV. Een hele wedstrijd langs de lijn, daar 
had Gré niet veel puf in. “Ik kon precies zien 
wanneer het rust was en ging er dan heen.”  
 
Gré zou een parochieblad vol kunnen vertellen. 
Over de oorlog met de laag overvliegende 
bommenwerpers en de grote pannen hutspot die 
haar moeder maakte om uit te kunnen delen aan 
hongerige stadsbewoners. Over het vroeger niet 
weten wat ze biechten moest, over de vele 
géboden en vérboden die er in de kerk waren. 
Relativerend: “De tijd was nu eenmaal zo. Er is 
in de loop van de tijd veel ten goede veranderd.”  
 
Voor bovenstaande rubriek trok gastredacteur Frans Witteman er 
met pen en papier op uit om aan de keukentafel bij Gré de Koning-

Hulsbosch verhalen en herinneringen te noteren. 

  19 St. Augustinus 



  

 

Oecumenische samenkomst in de 
feestweektent 
 

De oecumenische viering in de feesttent op 
zondag 8 september aan het begin van de 
Vijfhuizer Feestweek is een vaste waarde 
geworden in de bonte verzameling van 
activiteiten die de feestweek kenmerkt. 
Oecumenisch betekent dat iedereen er zich 
welkom mag weten en thuis voelen. Het is echt 
een samen – komst! 
 
Het thema van deze feestweek en het jubileum 
daarvan spelen een rol in opzet en inhoud. Is 
het dan een jubileumdienst? Nee, maar we 
staan wel stil bij de betekenis en de beleving 
van tijd. Is het soms een bierdienst? Nee, maar 
genieten komt wel ter sprake. Een tekst uit die 
oude bijbel zegt daarover iets waarvan je ook nu 
nog kunt opkijken. God blijkt verrassend royaal. 
 
Er is muziek en zang, een verhaal én een 
activiteit voor de kinderen. Ook is er een verhaal 
voor iedereen. Na afloop: limonade, koffie en 
thee en niet te vergeten bijzondere 
feestweekkoekjes! 
 
Deze samen - komst die om 10.00 uur begint 
wordt voorbereid door Rianne Bijl, Ellen van 
Haarlem, Marianne Klaver, Ton Overgaag, 
Frans Witteman, ds. Piet Kooiman 
(gastpredikant, dominee in Vijfhuizen van 1985 
– 1991) en Cees Lodder (muziek). 
Voor iedereen: welkom!! 

ds. Piet Kooiman 

 
 

Herbergmaaltijd 
 

De eerste herbergmaaltijd van het nieuwe 
seizoen is vrijdag 11 oktober in de Luifel.  
De keukenbrigade zal dan weer met frisse moed 
voor u klaar staan! 
 
 

Ontmoetingsdag voor 65+ 
 

Noteert u vast in uw agenda: vrijdag 15 
november is de jaarlijkse 65+dag; het wordt 
hopelijk weer een gezellig samenzijn! Begin 
oktober zullen de uitnodigingen hiervoor 
verstuurd worden.  
 
 

Autodienst  
 

Wanneer u gebruik wil maken van vervoer naar 
de kerk dan kunt u bellen naar Frans Witteman: 
023 5581168. Hij zal regelen dat u opgehaald en 
teruggebracht wordt. 

Intenties bij vieringen 
 
Zondag 1 september 
Overleden vrijwilligers van de parochie 
 

Zondag 8 september 
Geen intenties 
 

Zondag 15 september 
Laura Zuurbier-Duivenvoorden; Kees en Ellis 
Wennekers; Overleden familie Ligtenberg-
Leemput en Tom;  Overl ouders Stokman-Stut 
en zoon en dochter; Jan van der Putten; Antoon 
Teeuwen; Myriam Gonzalez; Nel Karremans-
Terbraak; Agaath Timmer; Greet van der Putte-
Braak; Jan van der Veldt; Wil van Leuven;  
Anna Adriana en Nicolaas Josephus Gerardus 
Olsthoorn en overleden familie. 
 

Zondag 22 september 
Bert de Koning; Tom Kester; Theo en Catharina 
Stut-Nijssen; Joop en Riet Willemse-Nijssen en 
overl.fam.; Greetje de Wit; Gerard Brocke,  
Antoon Teeuwen; Jo Driessen-Vervaart;  
Gerard van Duren 
 

Zondag  29 september 
Laura Zuurbier-Duivenvoorden; Nicolaas Engele 
en Catharina Engele-Cazander, Overleden 
ouders Gieske-Moison; Overl.ouders Jansen-
Mesman en Ben Huiskens  en Mirjam Luiten-
Huiskens;Toon Olsthoorn; Ria Kramer-
Cobelens; Jo Driessen-Vervaart 
 

Zondag  6 oktober  
Overl.vrijwilligers van de parochie; Laura 
Zuurbier-Duivenvoorden; Bert de Koning; Tom 
Kester; Theo en Catharina Stut-Nijssen,  
Joop en Riet Willemse-Nijssen en overl.fam., 
Overl.ouders Jansen-Mesman en Ben Huiskens 
en Mirjam Luiten-Huiskens; Gerard Brocke,  
Ria Kramer-Cobelens; Antoon Teeuwen,  
Myriam Gonzalez; Jo Driessen-Vervaart,  
Nel Karremans-Terbraak; Agaath Timmer,  
Greet van der Putte-Braak; Jan van der Veldt,  
Wil van Leuven 
 

Zondag 13 oktober 
Bert de Koning; Tom Kester; Overl eden 
fam.Ligtenberg-Leemput en Tom, Theo en 
Catharina Stut-Nijssen; Joop en Riet Willemse-
Nijssen en overl.fam.; Jo Driessen-Vervaart,  
Gerard van Duren 
 
Zondag 20 oktober 
Laura Zuurbier-Duivenvoorden; Overl.ouders 
Stokman-Stut en zoon en dochter, Arthur Daane 
en overleden familie; Greetje de Wit; Antoon 
Teeuwen 
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VIERINGENROOSTER (periode 1 september t/m 20 oktober) 
 

Vespers en Eucharistie in Haarlemmerliede (Liedeweg 52) 
Elke dinsdag t/m vrijdag 

Stiltegebed en zingen van de psalmen 17.30 uur 
Eucharistie  18.00 uur 

Vespers en eucharistie zijn geïntegreerd, het is evenwel ook mogelijk voor één van beide te kiezen. 
 

 Haarlemmerliede 
Jacobus de Meerdere 

Liedeweg 52 
 

9.30 uur 

Spaarndam 
St. Adalbertus 
Ringweg 30 

 

9.30 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstr. 7 
 

11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 

Kr. Spieringweg 400 
 

9.30 uur 
 
Zondag  
 
       1 september 
 
 
22ste Zondag 
door het jaar  

 
Eucharistieviering 
 
Voorganger: 
B. Zweers, pastoor 
 
Koor :  St. Cecilia 

 

 
- 

 
Eucharistieviering 
 
Voorganger: 
B. Zweers, pastoor  
 
Koor   : Samenzang 
Lector : M. Maes 
Acoliet: R. Poelsma 

 
Woord &  
Communieviering 
 
Voorganger: 
F. Litjens, pastor 
 
Koor  : Samenzang 
Lector: R. Hartog  
 

 
Zaterdag 
   
       7 september 
 
  

 

- 
 

- 
 

Aanvang: 19.30 uur 
Gebed-Gezinsviering   
 

MeerLiede viering 
   

Voorgangers: 
B. Zweers, pastoor  
F. Litjens, pastor 
 
Koor    : Mediorkoor 
             Voices  

 

- 

 

Zondag   
 
    8 september 
 
 
 
Maria Geboorte 
 
23e Zondag door 
het jaar 

 

- 
 

 

- 
 

Eucharistieviering 
 

MeerLiede viering 
   

Voorgangers: 
B. Zweers, pastoor  
F. Litjens, pastor 
 
Samengesteld  
MeerLiede koor 
Lector : K. Duwel    
             J. Pijnaker 
Acoliet: B. Koenders    

 

- 
    

 

Maandag 
  
    9 september 

 

- 
 

- 
 

 

Aanvang: 18.45 uur 
 

Oecumenische dienst 

Locatie: Eigen Haard 
 
Voorganger: 
Mevr. Gr. Bregman 

 

- 

 

Zondag   
 
    15 september 
 
  
 
24e Zondag door 
het jaar 

 

- 
 

 

Eucharistieviering 
 
Voorganger: 
B. Zweers, pastoor  
 
Koor  :  St. Cecilia 
Lector:  L. van Dijk 
Koster: H. Vink 

 

Eucharistieviering 
 
Voorganger: 
B. Zweers, pastoor  
 
Koor   : St.Caecilia 
Lector : B. Poelsma 
Acoliet: B. v/d Bijl 

 

Woord &  
Communieviering 
 
Voorgangers: 
F. Litjens, pastor 
M. van Lochem 
 
Koor:   Samenzang 
Lector: S. Stokman 
    

25 
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 Haarlemmerliede 

Jacobus de Meerdere 
Liedeweg 52 

 

9.30 uur 

Spaarndam 
St. Adalbertus 
Ringweg 30 

 

9.30 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstr. 7 
 

11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 

Kr. Spieringweg 400 
 

9.30 uur 
 

Zondag   
 
    22 september 
 
 

25e Zondag door 
het jaar 

 

Eucharistieviering 
 

Voorganger: 
B. van Oploo, pastoor 
 

Koor  :  St. Cecilia 
 

 

- 
 

Eucharistieviering 
 

Voorganger: 
B. Zweers, pastoor  
     

Koor     : St. Caecilia 
Lector : M. Maes 
Acoliet: L. Vleerlaag 

 

Eucharistieviering 
 

Voorganger: 
B. Zweers, pastoor  
 
Koor  : Dameskoor 
Lector: J.op 't Root 
Acoliet: Barbara en  
             Tess Burgers 
 

 

Maandag 
  
    23 september 

 

- 
 

- 
 

 

Aanvang: 18.45 uur 
 

Oecumenische dienst 

Locatie: Eigen Haard 
 
Voorganger: 
Mevr. J. Pijnaker 

 

- 

 

Zondag  
 
     29 september 
 
 
 

26e Zondag door 
het jaar 

 

- 
 

 

Eucharistieviering 
 

Voorganger: 
B. Zweers, pastoor  
 

Koor: St. Cecilia 
Lector: A. v/d Beldt 
Koster: H. Koeman 
: H. Koeman 

 

Eucharistieviering 
 

Voorgangers: 
B. Zweers, pastoor  
F. Litjens, pastor 
 

Koor     : Pro Ecclesia 
Lector : K. Gorter 
Acoliet: R. Poelsma 
 

 

Woord &  
Communieviering 
 

Voorganger: 
F. Litjens, pastor 
 
Koor  : Gemengd koor 
Lector: T. Overgaag 
 

 

Zondag   
 
    6 oktober 
 
  
27e Zondag door 
het jaar  

 

Eucharistieviering 
   

Voorganger: 
G. Timmermans, pater 
 

Koor: St.Cecilia      

 

- 
 

 

Eucharistieviering 
 
Voorganger: 
B. Zweers, pastoor  
 
Koor   : St. Caecilia 
Lector : J. Pijnaker 
Acoliet: M. Kuiper 
 

 

Eucharistieviering 
 

90 jarig jubileum 
 

Voorgangers: 
B. Zweers, pastoor  
F. Litjens, pastor 
 
Koor: Dameskoor 
          Gemengd koor 
          Gregoriaanse 
          cantorij 
Lector: A. Hondius  
Acoliet: Barbara en  
             Tess Burgers 
  

 

Zondag   
 
      13 oktober 
 
  
28e Zondag door 
het jaar 

 

-      
 

Eucharistieviering 
 

Voorganger: 
B. Zweers, pastoor  
 

Koor: St. Cecilia 
Lector: R.de Vries 
Koster: J. v Lieshout 
 

 

Eucharistieviering 
 
Voorganger: 
B. Zweers, pastoor  
 
Koor   : Samenzang 
Lector : B. Poelsma 
Acoliet: B. v/d Bijl 

 

Woord &  
Communieviering 
 

Voorganger: 
E. Wiss, pastor 
 
Koor  : Dameskoor 
Lector: R.Hartog  

 

Maandag 
  
    14 oktober 

 

- 
 

- 
 

 

Aanvang: 18.45 uur 
 

Oecumenische dienst 

Locatie: Eigen Haard 
 
Voorganger: 
F. Litjens, pastor 

 

- 
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 Haarlemmerliede 
Jacobus de Meerdere 

Liedeweg 52 
 

9.30 uur 

Spaarndam 
St. Adalbertus 
Ringweg 30 

 

9.30 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstr. 7 
 

11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 

Kr. Spieringweg 400 
 

9.30 uur 
 

Zondag   
 
     20 oktober 
 
  
29e Zondag door 
het jaar 

 

Eucharistieviering 
 
Voorganger: 
B. Zweers, pastoor 
 
Koor :  St. Cecilia 
     

 

- 
 

 

Eucharistieviering 
 
Voorganger: 
B. Zweers, pastoor  
 
Koor   : St. Caecilia 
Lector : M. Maes 
Acoliet: L. Vleerlaag 
:  

 

Woord &  
Communieviering 
 

Voorganger: 
F. Litjens, pastor 
 
Koor  : Gregoriaanse  
            Cantorij 
Lector: S. Stokman 
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De bloomsensatie in 
Haarlem & Zwanenburg 

 

Tel. 020-3318583 
 

Gespecialiseerd in 
Rouw- en Trouw- 

arrangementen 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      

 

 

 

De bloomsensatie in 
Haarlem & Zwanenburg 

 

Tel. 020-3318583 
 

Gespecialiseerd in 
Rouw- en Trouw- 

arrangementen 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


