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Voorwoord 
 

De Beheercommissie van de H. Adelbertusparochie in Haarlem biedt u ook dit jaar 

weer een jaarverslag aan, met daarin informatie over de stand van zaken en de 

ontwikkelingen binnen onze parochiegemeenschap. Allereerst leggen wij hierin 

verantwoording af over de financiën, het beheer van de gebouwen en de organisatie en 

ook informeren wij u graag over onze werkzaamheden in het kader van de door ons 

geformuleerde doelstellingen voor de taakvelden “ de Vierende kerk”, “de 

Jongerenkerk”, “de Muzikale- en Culturele kerk” en “de Zorgende kerk”. In dit 

jaarverslag gaan we ook in op de plaats van de Adelbertuskerk binnen het 

samenwerkingsverband van de H. Franciscusparochie.  

Onze grote dank gaat uit naar alle actieve parochianen, vrijwilligers en alle andere 

personen, die zich gedurende het afgelopen jaar weer enthousiast en vol overgave 

hebben ingezet voor onze kerk en geloofsgemeenschap. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Beheercommissie, 

R.K. H. Adelbertusparochie 
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Een overdenking… 

 

De Adelbertuskerk… 

De Adelbertusparochie… 

In Haarlem Noord… 

Aan de Rijksstraatweg…  

Een kerk die prominent aanwezig is in de buurt… 

Een kerk waar dagelijks vele mensen langs lopen, langs fietsen en langs rijden… 

Een kerkgebouw dat zorgt voor een vertrouwd straatbeeld… 

 

De Adelbertuskerk/-parochie betekent veel voor haar parochianen en voor de buurt. 

De Adelbertuskerk is VIEREND, is ZORGEND, is er ook speciaal voor 

JONGEREN en is MUZIKAAL, CULTUREEL en VITAAL. 

 

VIEREND 

Wekelijks zijn er op woensdag, op zaterdag en op zondag vieringen, waarin het woord 

van GOD centraal staat.  

De vieringen zijn heel divers: Eucharistie, woord en gebed, meditatief, Vesper of in de 

sfeer van Taizé.   

We prijzen ons gelukkig met de pastores die de Eucharistie opdragen en zijn trots op 

onze lekenvoorgangers die alle kansen benutten om mooie woord- en gebedsvieringen 

te maken en daarin ook voorgaan.  

De weekendveringen worden altijd omlijst met muziek, gemaakt door instrumenten 

en/of stemmen.  

 

ZORGEND 

We hebben oog en oor voor onze naaste(n). Dat brengen we tot uiting in kleine 

persoonlijke en vriendschappelijke gebaren van mens tot mens en daarnaast 

‘organiseren’ we dat ook: 

We schenken graag koffie bij ons in de Parochie (tijdens de wekelijkse 

koffieochtenden en na de viering op zondag). Bij een kop koffie is er alle tijd en rust 

voor een goed gesprek, een arm om een schouder, een lach en een traan.  

Tijdens de avonden van het thema-café, in de Geloven-Nu groep(en) en in het leerhuis 
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is er de mogelijkheid om de geest te (laten) voeden.  

We ontmoeten graag mede- en andersgelovigen (PKN, Filipijnse Gemeenschap en de 

Neocatechumenale Weg) om zo ons eigen geloof te verrijken. 

Onze diaconale activiteiten zijn erop gericht om onze medemens (dichtbij en/of veraf) 

die het moeilijk heeft, te steunen. 

 

De Adelbertuskerk er ook speciaal voor JONGEREN 

We doen enorm ons best om de jongeren bij de kerk te betrekken op een manier die bij 

hen en bij hun levensfase past. De kerk als gebouw is daarbij belangrijk, maar juist 

ook ‘alles daaromheen’.  

Door middel van KiCa en Praatpaal proberen we een steentje bij te dragen aan de 

brede ontwikkeling van onze jongeren.  

We realiseren ons als parochie dat hier onze grootste uitdaging ligt.  

 

MUZIKAAL en CULTUREEL 

Ons kerkgebouw is sfeervol en voor diverse doeleinden te gebruiken. 

Tijdens opstellingen (denk ook aan bijvoorbeeld de landelijke Monumentendag) 

vertellen we graag over de geschiedenis van onze kerk en over de prachtige Glas-In-

Lood-Ramen.  

We zijn zuinig op ons gebouw en op de ramen, omdat we ervan doordrongen zijn dat 

het Cultureel Erfgoed  is. En van dat Culturele Erfgoed willen we vele mensen laten 

genieten. 

We organiseren daarom bijvoorbeeld graag concerten, die afwisselend worden 

verzorgd door onze eigen koren of door (grote) gastgezelschappen.  

De opbrengst van deze concerten is regelmatig voor een goed-Adelbertus-doel; 

bijvoorbeeld voor de restauratie van de Glas-In-Lood-Ramen.  

 

 

Tot slot VITAAL  

‘De Adelbertus’ is een financieel gezonde en VITALE parochie. Onze parochianen 

komen graag en met regelmaat ontvangen we ook ‘bezoekers’.  

Een grote groep vrijwilligers werkt met plezier en opbouwend samen met de pastores 

en in de diverse werkgroepen. De inzet van deze vrijwilligers is enorm groot! 
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We vormen een hechte gemeenschap waarin we samen zoeken naar nieuwe wegen 

vanuit LIEFDE, INSPIRATIE, de SCHEPPING, VERGEVING en VERBINDING. 

Vanuit die verbinding willen we met veel ENERGIE, BEGRIPVOL en  met een 

OPBOUWENDE ‘mind-set’ over de grenzen van onze eigen parochie heen kijken. Dat 

doen we graag en zijn daarom blij met alle vormen van samenwerking die er de 

afgelopen jaren (al) zijn ontstaan met onze ‘neven-parochies’ in Haarlem-Noord, 

Santpoort, Driehuis en IJmuiden. 

 

OP NAAR DE TOEKOMST! 

  

 

  



7 
 

1. Pastorale bediening 

Het pastoresteam bestond in 2017 uit pastoor drs. George Paimpillil, priester Julius 

Elferink, diaken Ton Hekkenberg en diaken John Versteeg. Eind van dit jaar werd 

bekend dat diaken Ton Hekkenberg op 15 april 2018 officieel afscheid zou nemen van 

de H. Franciscusparochie en daarmee ook van de Adelbertuskerk. Niet alleen zijn 

inspirerende wijze van voorgaan bij de vieringen maar ook zijn inzet voor en contact 

met de parochianen zullen wij zeker missen.  

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

2.  De Vierende kerk 

Ook in 2017 stonden de eucharistievieringen en woord- en-communievieringen op 

de zaterdagavonden en de zondagochtenden centraal. De 

doordeweekse viering bleef op de woensdagochtend, zij het 

dat deze vieringen, waaronder de Themavieringen, op 

verzoek van de voorgangers, niet langer plaatsvonden in de 

sacristie maar in de lichtere en meer open ontmoetingsruimte 

van de kerk. Op de zaterdagavonden werd op de tweede en 

de vierde  zaterdag van de maand een Eucharistieviering 

gehouden. Op de eerste zaterdag van de maand werd een 

vesperdienst gehouden, waarbij het evangelie van de zondag centraal stond. Op de 

derde zaterdagavond van de maand vonden de goedbezochte  
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Taizévieringen, afwisselend in de vorm van Taizéviering of een Taizé-gebedsviering, 

plaats. Aangepaste muziek en lichtsymboliek zorgden voor een meditatieve sfeer, dit 

in navolging van de vieringen van de Franse oecumenische gemeenschap in Taizé.  

Niet alleen voor feestdagen, ook voor de reguliere vieringen op zondag, werden er 

voor alle deelnemers speciaal op de desbetreffende liturgie afgestemde boekjes 

samengesteld en aan de kerkgangers uitgereikt.  

Naast onze pastores verzorgde ook dit jaar de Liturgische Werkgroep een aantal 

Woord- en Gebedsvieringen en mochten wij ook veelvuldig vicaris G.H.B. Bruggink 

ontvangen als voorganger van Eucharistie vieringen  

Naast dit alles moest er al in 2016 worden nagedacht over een belangrijke voor het 

voorjaar van 2017 aangekondigde veranderingen met betrekking tot de liturgie en 

in het bijzonder ten aanzien van de éénmaal per maand, op zaterdag of zondag 

gehouden woord-en-communievieringen waarin, ook in de Adelbertuskerk, regelmatig 

een lid van de liturgische werkgroep voorging. De vanwege het Bisdom met 

betrekking tot de liturgie gegeven regels (deze werden door het pastoresteam onder 

andere beschreven in Franciscus Magazine Jaargang 1 nr. 4 pag. 12 en 13) betroffen 

onder meer het feit dat per 31 maart 2017 de Woord- en Communievieringen niet 

langer door lekenvoorgangers maar alleen door een diaken, pastoraal werk(st)er of 

catechist met zending van de Bisschop zouden worden voorgegaan. Lekenvoorgangers 

zouden wel nog kunnen voorgaan in de zogeheten Woord- en gebedsdiensten.  
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Begin 2017 vonden er in de Adelbertuskerk de eerste in de nieuwe door het bisdom 

aangegeven vorm opgezette Woord- en gebedsdiensten plaats. Uit de reacties na 

afloop sprak een grote waardering voor de wijze waarop de liturgische werkgroep deze 

vieringen had voorbereid en de manier waarop hierin werd voorgegaan. 

Overeenkomstig de opzet lag hierin de nadruk op de verkondiging van het Evangelie 

en het gezamenlijk bidden.  

De oecumenische gedachte kreeg vooral gestalte in de zondagse 

oecumenische vieringen in de Mariakerk, de Adelbertuskerk 

en de Immanuëlkerk, gezamenlijk met de reformatorische 

christenen van Haarlem-Noord (Immanuelkerk) maar ook van 

daarbuiten. In deze oecumenische vieringen gingen zowel een 

dominee als één van onze pastores (diakens) of  leken voor. Op 

1
e
 Pinksterdag vond de oecumenische viering plaats in de 

Immanuëlkerk in Haarlem Noord. Ook in onze kerk was dit jaar 

een oecumenisch samenzijn met de gemeenteleden van Haarlem-Noord en de 

parochianen van de Mariakerk en de Adelbertuskerk, ook dit keer met voorgangers uit 

deze denominaties.  

Ook de traditie van de gezinsvieringen, de peuter- en kleutervieringen en de 

kindernevendiensten vonden, dankzij de daarvoor beschikbare ervaren vrijwilligers 

weer een vervolg. Vooral met Kerstmis en Pasen mochten deze aan kinderen 

aangepaste vieringen zich in een grote belangstelling verheugen.  

Woensdagochtendvieringen: Mede op verzoek van de voorgangers vonden de 

woensdagochtendvieringen, waaronder de Themavieringen, niet langer plaats in de 

sacristie maar in de lichtere en meer open ontmoetingsruimte van de kerk. 

 

Muzikale vieringen: Tegen het einde van het jaar werd deze nieuwe vorm van 

zaterdagavond vieringen in de Adelbertuskerk voorbereid. 

Onder de overkoepelende noemer “muziek in de Adelbertus” zijn we voor de 

Franciscus parochie laagdrempelige vieringen aan het opzetten in de Adelbertuskerk te 

Haarlem.  
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Op de laatste zaterdag van de maand organiseren we een klein of groter concert waarin 

muziek wordt afgewisseld met lezingen of gedichten. Zowel de muziek als de teksten 

kunnen een sacraal, seculier en/of profaan karakter hebben. Wel zijn de teksten en 

muziek een eenheid met passende stemmigheid voor een  mooie zaterdagavond. We 

nodigen zowel parochianen als buurtbewoners uit voor deze vieringen. De toegang is 

gratis; met een deurcollecte worden de kosten gedekt. 

De Cantorij en de lector van de Adelbertuskerk beten het spits af met een uitvoering 

van het Paasoratorium  “Het Lam dat ons doet leven”. Een prachtige, zeer goed 

bezochte uitvoering, welke ons in de juiste stemming bracht voor de Lijdensweek. 

 

Een maand later werd de Muzikale viering ingevuld door het kleinkoor van The Voice 

Company met een Syrische cellist. Delen uit ‘The Armed Men” van Jenkins werden 

gezongen. “Oorlog en vrede” is een thema waar het koor veel mee bezig is. De leden 

van het koor verzorgden zelf de lezingen. 

     

Het “Festival van Lessons & Carols”, een viering  

in het teken van de Advent, kreeg in 2017 een 

vervolg. Samen met een gelegenheidskoor uit eigen 

gelederen om in de Engelse traditie mét een 

processie, 11 Carols uit te voeren. Dit alles o.l.v. 

Bert Stolwijk en Frank de Ruijter. Een gezellige, 

sfeervolle en inspirerende dag, die vraagt om een herhaling…   

 

Zondag 25 juni werd het Adelbertusfeest gevierd; precies op de naamdag van de H. 

Adelbertus de patroonheilige van onze kerk. In de muzikaal door het koor Trinity 

ondersteunde en door pastoor George Paimpillil en diaken John Versteeg voorgegane 

Eucharistieviering met een kindernevendienst, werden vier volwassenen gedoopt en 

gevormd. Deze vier volwassenen ontvingen ook hun Eerste Heilige Communie.  
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In 2017 werd het boekenbestand, dat voor een groot deel in een opslagruimte 

geherbergd was, toegankelijk gemaakt door de aanwezige boeken te saneren, en in de 

vergaderzalen als “Parochiebibliotheek” op inzichtelijke wijze te ordenen en uit te 

breiden met nieuwe voor de voorbereiding van de vieringen noodzakelijke werken.  

 

De Adelbertusparochie ontvangt nieuwe gemeenschappen 

Sinds 2017 ontvangen we bij ons in de parochie twee nieuwe gemeenschappen: 

De Filipijnse gemeenschap FCC Haarlem (Filipino Catholic Community 

Haarlem) in de Adelbertuskerk. 

Op 23 juli waren wij in de Adelbertuskerk getuige van de eerste Engelse mis van de 

Filipijnse gemeenschap, die op de 4e en 5e zondag van de maand om 14.00 uur 

gebruik maakt van onze kerkruimte. We zijn zeer onder de indruk van deze vieringen 

en de hartelijke, vrolijke geloofsbeleving in deze gemeenschap. De groep heeft eigen 

priesters en een eigen koor. 

De groep bestaat uit ongeveer 50 mensen per viering, behalve als er een speciale 

activiteiten zijn met Kerst en vooral in mei, de Maria maand, als het feest van Santa 

Cruz gevierd wordt. Tijdens dit feest is er een processie, waarin ongeveer 100 mensen 

uit de regio meelopen.  

Na de mis is er in de Ontmoetingsruimte altijd plaats voor 

het sociale aspect, in de vorm van muziek, koffie, thee en 

warm eten, dat zij zelf maken en meenemen. Ook gasten die 

aanwezig zijn bij en meedoen in de Engelstalige mis, zijn na 

afloop van harte welkom.  

Doelen & Kenmerken zoals de FCC Haarlem die 

omschrijft:  

1. God aanbidden van ons geloof vrijelijk uitdragen.  

2. Ons Christelijke geloof, getuigen God 's liefde laten zien, door de gemeenschap met 

liefde, respect en waardigheid te behandelen.  

3. In antwoord Gods zegeningen Hem ontvangen, Hem dienen, onze tijd en talenten 

evenals een deel van onze financiële bronnen.  
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4. Moeder Maria eren als Heilige Maagd en Moeder van Jezus.  

5. Een familiedag vieren met plezier en saamhorigheid.  

Integratie met de parochie: Bij bijzondere vieringen worden de leden van de 

Filipijnse gemeenschap of van de Adelbertusparochie uitgenodigd om deel te nemen.  

Vorig jaar deed het koor van de Filipijnse gemeenschap voor het eerst mee met de 

jaarlijkse Kerst-Sing-in van onze koren Trinity en de Cantorij. 

Leden van de FCC Haarlem zijn ook actief binnen Trinity en zijn misdienaar. 

 

 

 

 

 

 

De Neocatechumenale weg in de Adelberutskerk 

Vanaf december 2017 ontvangen we in onze Adelbertusparochie de 

Neocatechumenale weg. De Neocatechumenale weg is een organisatie binnen de 

Rooms-katholieke Kerk die gewijd is aan de Christelijke vorming van 

volwassenen. Deze organisatie werkt regionaal en is actief in ons bisdom. 

Het Neocatechumenaat is opgezet in kleine communiteiten van 20 tot 50 mensen, die 

hun basis hebben in parochies. Er zijn rond de 40.000 van zulke gemeenschappen over 

de hele wereld met een geschat aantal van 1 miljoen leden. 

De groep, ongeveer 30 personen, kent naast Nederlanders ook veel mensen met een 

buitenlandse oorsprong en staat open voor iedereen. Groepsleden, die in de buurt 

wonen, komen ook als reguliere bezoeker in de missen van de Adelbertuskerk en 

hebben zich ingeschreven als parochiaan. 

De groep heeft een eigen priester en begeleidt zichzelf  op muzikaal gebied. 

Frequentie van aanwezigheid in de Adelbertuskerk is 1 á 2 keer per week; op 

zaterdagavond en om de week op de woensdagavond. 
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Uitvaarten: De pastores en de vrijwilligers, waaronder ook voorgangers, die voor de 

Adelbertuskerk de uitvaarten verzorgden kregen met name van de nabestaanden veel 

positieve reacties betreffende hun inzet, betrokkenheid en vormgeving van het geheel. 

Viering van twee koninklijke onderscheidingen: 

Op 10 maart 2017 ontvingen onze parochianen Ruud en Maria van Ooijen in de glazen 

Ontmoetingsruimte van de kerk, een onderscheiding van burgemeester Wienen 

vanwege het vele vrijwilligerswerk en hun inspanning en trouwe dienst bij “Marriage 

Encounter”. 
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3. De Jongerenkerk 

Vele activiteiten met jongeren werden uitgevoerd onder de bezielende leiding van 

Marian Frielink. Zij ondernam diverse activiteiten met kinderen/jongeren, variërend 

van peuter- en kleutervieringen, praatpaal voor jongeren vanaf de brugklas, 

kindernevendiensten, kinderkerstfeest- en kinderpaasfeestviering, Catechetische 

bijeenkomsten, het Eerste Communieproject en ook het Vormselproject; alles 

interparochieël (in samenwerking met de 5 parochies van onze regio) 

 

 

 

 

Kindernevendiensten 

In de Adelbertus waren er in 2017 op vaste momenten peuter-kleuter, 

kinderwoorddiensten en kindernevendiensten:  

 Op Palmzondag; we maakten met de kinderen versierede Palmpasen-stokken, 

lazen hen het verhaal voor van Palmzondag en vertelden over de symbolen van de 

Palmpasen-stok. De samenkomst was in de Liduinaschool.  

We begonnen een kwartier voor aanvang van de viering. Hierdoor was er wat meer 

tijd. Aan het eind van de viering was er een feestelijke processie in de kerk. 

Daarna gingen de kinderen met hun Palmpasenstokken onder begeleiding naar  

Nieuw Delftweide.  

 Adelbertusfeest; de naamdag van de kerk. Deze feestdag viere we altijd op of rond 

25 juni. Het is inmiddels een waardevolle traditie dat de Heilige Adelbertus in 

hoogst eigen persoon aanwezig is. Dit jaar was er een videoverbinding met hem!  

 Op de eerste en derde zondag van de Advent 

 

Daarnaast is er door het jaar heen nog een aantal andere peuter-kleutervieringen, 
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kinderwoorddiensten en kindernevendiensten geweest, al dan niet tijdens een reguliere 

kerkdienst. 

         

Kinderkerstfeest- en kinderpaasfeestviering 

Met Kerstmis en Pasen werden er om 18.00 uur in de Adelbertuskerk een 

Kinderkerstfeest- en een Kinderpaasfeestviering georganiseerd. Deze zijn bijzonder 

geschikt voor wat jongere kinderen. Hierbij wordt het kerstverhaal / Paasverhaal 

verteld en nagespeeld door kinderen. Er wordt ook met elkaar liedjes gezongen. 

 

(Kinder)Kruisweg 

De werkgroep “(Kinder)Kruisweg” verzorgt op Goede 

Vrijdag om 15.00 uur een Kruiswegviering voor jong en 

oud. Aan de hand van lichtbeelden, woord en gebed 

wordt het lijden van Jezus herdacht. Tijdens de 

bijeenkomst is er gelegenheid om bloemen te leggen bij 

het kruis.  

 

Kindercatechese (KICA groep)       

Vanaf groep 5 van de basisschool kunnen kinderen uit de hele H. Franciscusparochie 

i.o. deelnemen aan de Kicaclub. Er zijn vier jaargangen Kica. Iedere jaargroep komt 

ongeveer 8 – 10 keer per jaar bij elkaar. Door middel van verhalen, spellen, 

werkbladen, film en gesprekjes leren de kinderen wat meer over de Bijbel en de 

katholieke kerk. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk verschillende 

werkvormen te gebruiken, waardoor de bijeenkomsten voor de kinderen aantrekkelijk 

zijn. Ieder jaar is er een cyclus van onderwerpen, die aan de orde komt. Het eerste jaar 

wordt er stil gestaan bij een aantal feesten van het (kerkelijk) jaar, zoals St. Maarten, 

Kerstmis, Valentijnsdag, Pasen. In het tweede en derde jaar wordt uitgegaan van het 

Oude en het Nieuwe Testament. En in het vierde jaar “cirkelen” we rondom de 

Geloofsbelijdenis. Eén keer per jaar is er een gezamenlijke avond met alle 

Kicagroepen.  

De Kica-jaargangen worden geleid door enkele ouders en ondersteund door de 

stuurgroep Kica. De bijeenkomsten zijn op de Jeugdzolder bij de Mariakerk. 
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Eerste Heilige Communie 

De Adelbertusparochie verzorgde samen met de vijf parochies 

die onder de H. Franciscus i.o. vallen het Eerste Heilige 

Communie project. Het project is gericht op kinderen van 

ongeveer acht jaar. Kinderen van de groepen vier van de 

katholieke scholen in de genoemde parochies (die bij school 

als katholiek zijn aangemeld) en kinderen in de 

parochiebestanden die in deze leeftijdscategorie vallen, 

werden hier voor uitgenodigd.  

 

Praatpaal en Vormsel 

Kinderen uit de groepen 8 van de katholieke basisscholen in de Adelbertusparochie en 

in de parochiegemeenschap Schoten werden uitgenodigd om tijdens hun brugklasjaar 

deel te nemen aan de Praatpaal. Ook kinderen in de parochiebestanden die in deze 

leeftijdscategorie vallen, maar niet op een katholieke basisschool zitten, werden voor 

de Praatpaal uitgenodigd. Tijdens de Praatpaal avonden, in een parochiecentrum of in 

de huiskamer van een van  

de begeleidende ouders, praten de jongeren met elkaar over hun ervaringen op school 

en thuis. De begeleiders dragen onderwerpen en gespreksvormen aan, in 

wisselwerking met de jongeren. Zij worden weer ondersteund door de stuurgroep 

Praatpaal.  

Jongeren die in de tweede klas van het voortgezet onderwijs zitten kunnen meedoen 

aan de vormselvoorbereidingen en –viering. Het sacrament van het Vormsel wordt 

jaarlijks toegediend aan een groep jongeren van alle parochies van de Regio Delta, in 

een gezamenlijke viering van Woord en Gebed in één van de kerken van de regio. De 

vormselviering is altijd in november. 

Ter voorbereiding hierop komen de 

vormelingen vier keer samen, met 

mensen van de stuurgroep de 

Praatpaal en één van de pastores uit 

de regio Delta. Op een eigentijdse 

manier bereiden zij zich erop voor 

om na deze vier avonden zelfstandig 

te beslissen of ze wel of niet gevormd willen worden. De jongeren die meedoen 
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stellen, samen met de pastor, de vormselviering samen. Het gehele traject start met een 

informatieavond voor ouders en jongeren en wordt georganiseerd door de stuurgroep 

de Praatpaal. Alle gedoopte jongeren in de parochiebestanden van de regio worden 

uitgenodigd voor de eerste informatieavond.   

 

Organisatie  

Voor de jongeren is er vanuit het overkoepelend bestuur van de Franciscusparochie 

(de PU) een vaste contactpersoon, Anne Commandeur, met wie in een breder verband 

(Commissie Liturgie voor de jeugd) wordt gebrainstormd over wat we “parochie 

doorbrekend” met elkaar willen en kunnen ondernemen.  

We hebben dit jaar verschillende keren met alle “jongerenwerkers” van de 

verschillende parochies rond om de tafel gezeten (o.l.v. John Versteeg en in 

aanwezigheid van Pastoor George) om goed af te stemmen wat er in welke periode, 

voor welke leeftijdsgroep, in de verschillende kerken wordt georganiseerd (als het gaat 

om kinder-, jeugd- en familievieringen). Deze bijeenkomsten zijn prettige en 

waardevol en inspireren ons enorm om het jongerenwerk goed te doen. We kunnen 

stellen dat er, gezien de hierboven genoemde activiteiten, heel veel in onze parochie 

wordt ondernomen voor de jongeren.  

Helaas moeten wij (wederom) constateren dat de groep vanaf de puberleeftijd moeilijk 

te motiveren is. Wij zullen daar in de komende jaren extra aandacht aan moeten 

schenken. 
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4. De Muzikale- en de Culturele Kerk  

   

Het Adelbertuskoor, de Cantorij en Trinity  

Onze kerk is rijk met het bezit van 3 koren, 

met Karin Koets, Henk van de Weide, Frank 

de Ruijter en Han ten Berge als dirigenten en 

organisten. Behalve de vieringen van 

prachtige muziek te voorzien, leveren de 

koorleden ook nog vele andere diensten als 

vrijwilliger binnen onze parochie.  

Naast deze drie bekende koren hebben we een koor voor de rouw- en trouwdiensten en 

is er het projectkoor “Er was eens…”. Dit laatste koor zingt bij de Kinder-Kerstviering 

en Kinder-Paasvieirng.  

 

Een terugblik op de concerten van 2017 in de Adelbertuskerk 

Naast de muzikaal zeer verzorgde vieringen in de Adelbertuskerk, kunnen we ook dit 

jaar weer terugblikken op een reeks van heel mooie en kwalitatief goede concerten. 

Deze vieringen en concerten trokken weer heel veel bezoekers uit de parochie en uit 

de omgeving. Het was inspirerend en een mooie beleving om zo vaak een volle kerk te 

zien. Een volle kerk waarin vele, zeer verschillende mensen op geheel eigen wijze, 

samen genoten van woord, muziek en sfeer, 

Dit alles kon alleen plaatsvinden door de vele vrijwilligers, die bij alle vieringen en 

concerten trouw aanwezig waren om alles goed te laten verlopen.  

   

The Voice Company met Bach’s Johannes Passion  

Dit sfeervolle concert vond plaats op zondag 9 april.  

Het concert werd gegeven door het groot- en kleinkoor van 

The Voice Company. Er waren ook 4 solisten die optraden. 
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Het Benefietconcert voor de restauratie van ons Simsonraam,  was een zeer 

geslaagd concert op 7 mei 2017. Dit concert werd verzorgd door het jubilerende 

Marker Brass Ensemble.  Ook nu weer een goed gevulde kerk,  waarin  de muziek 

van de koperblazers prachtig klonk. De opbrengst van 

het concert en de bierverkoop na afloop, bedroeg in  

totaal  946 euro!! Een fantastische start voor de 

restauratie van het Glas-In-Lood-raam. Onze hartelijke 

dank aan het Marker Brass Ensemble, alle gulle gevers 

en alle vrijwilligers!  

 

Concert van de Vrije School 

Net als voorgaand jaar stelden we voor dit evenement graag onze ruimte beschikking. 

Het concert in mei werd door de kinderen en de ouders van de Vrije School zelf 

begeleid, gezongen en uitgevoerd voor hun familie in een volle kerk                                                      

 

Kamerkoor VOCOZA 

Concert van Kamerkoor VOCOZA, o.l.v. Sanne Nieuwenhuizen,  Op 21 mei 2017 

zong kamerkoor Vocoza uit Amsterdam wederom in de Adelbertuskerk in Haarlem. 

Een programma in het teken van het voorjaar, een programma met stukken over ‘de 

wind’.     

 

Het Meezing Kerstconcert door de Cantorij, Trinity én de Filipijnse 

gemeenschap van de Adelbertuskerk 17 december 2017  

Een traditie, de Sing-In, waarbij weer volop 

meegezongen kon worden. Dit jaar voor het eerst 

ook met de deelname van de F. F.C., die een extra 

dimensie gaf aan de sfeervolle en grote 

bijeenkomst. Bij deze traditie hoort ook het 

gezellig samenzijn na afloop in de 

Ontmoetingsruimte, voor bezoekers en koorleden,  

mét glühwein en kerstbrood. 
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Het Kerstconcert van The Voice Company, 10 december 2017. 

Kerst met een exotisch accent, sfeervol, ritmisch en kleurrijk! 

Met o.a. op het programma de uitvoering van Misa Criolla en Navidad Nuestra van 

Ariel Ramirez.  

Met medewerking van Boliviaans ensemble "Yatiyaña". 

Voor een sfeervolle impressie verwijzen we graag naar: 

https://www.youtube.com/watch?v=F3efY5OOuyI 

 

 

                      

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F3efY5OOuyI
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Thema café in de Ontmoetingsruimte: 

Ook het afgelopen jaar organiseerden we, in samenwerking met de 

parochiegemeenschap Schoten, 5 keer een themacafé-bijeenkomst. Op iedere thema-

avond was er boeiende spreker of spreekster die een mooi verhaal vertelde over een 

specifiek onderwerp rond kerk, spiritualiteit en samenleving.  

Na afloop van de bijeenkomsten is er altijd ruime gelegenheid om vragen te stellen en 

na te praten onder het genot van een glas wijn of iets anders.  

 

Filmavond. Midden in de winter van 1943, in een straat in 

Berlijn, organiseerde een aantal dappere vrouwen een 

demonstratie tegen het Derde Rijk. Het ontroerende verhaal 

over het nauwelijks bekende verzet van deze honderden 

vrouwen.  

 

Lezing: Evert en Cisca Abspoel gaven een lezing met lichtbeelden en muziek over 

Japan. Zij vertelden: “We zien een land vol tegenstellingen: Eeuwenoude tradities en 

moderne technieken gaan hier hand in hand.” 

Filmavond. De film ging over een vierjarige jongen die in coma ligt na een gescheurde 

blindedarm. Tijdens de operatie/ de coma beleeft hij een bijna-doodervaring. Als hij 

wakker wordt, vertelt hij dat hij in de hemel is geweest.  

Lezing met lichtbeelden over: “Kathedralen en basilieken in Nederland”. Deze lezing 

werd gegeven door de heer Hugo Kolstee en gaf antwoord op wat is een kathedraal, 

een basiliek of kathedrale basiliek eigenlijk is. Hugo Kolstee vertelde daarnaast iets 

over de plaatselijke geschiedenis, de architectuur, het interieur, de klokken en de 

orgels. Ook patroonheiligen en oude tradities zoals processies en ommegangen 

kwamen aan de orde.  

Lezing: over de Economie in India en de minderbedeelden:  

Deze lezing was van Mr. L.A. Samy, founder en executive director van Areds, een 

organisatie die zich inzet voor de armen en onderdrukten in India. Mr. Samy was op 

uitnodiging van de Stichting Together voor enkele dagen in Nederland en wilde graag 

vertellen over Areds en zijn boek over armoe, onderdrukking en ongelijkheid in India 

en wat daar aan te doen.  
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Monumentendag 2017   

Voor de Open Monumentendag 2017 was als thema gekozen: 

“Boeren, burgers en buitenlui”. De nadruk ligt hiermee sterk op 

mensen en op hun onderlinge economische en culturele relaties. 

Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en 

mensen met een rondtrekkend bestaan. Ook dit jaar kwamen 

veel mensen, die ‘van of naar de binnenstad trokken’, even bij 

ons in de kerk binnen om te zien hoe wij de grote pedaal 

orgelpijpen restaureren, om een rondleiding te krijgen met 

uitleg van alle aanwezige symboliek in de kerk, om de torens te beklimmen of om 

kennis te maken met onze orgels en deze ook daadwerkelijk te bespelen.  

 

 

Orgelrestauratie 

Net als in de voorgaande jaren is er ook in 2017 door de vrijwilligers veel werk verzet 

bij het toevoegen van nieuwe zogenaamde “stemmen”. In deze fase van de restauratie 

worden de grote pedaalpijpen, die erg opvallen, onderhanden genomen. Deze enorm 

grote orgelpijpen worden tevens voorzien van nieuwe kasten, die geheel zelf 

ontworpen en gemaakt zijn en boven de ontmoetingsruimte geplaatst gaan worden. 
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5. De Zorgende kerk  

 

Donderdagochtend koffieochtend  

Net als de voorgaande jaren is de donderdagochtend koffieochtend een vaste activiteit 

binnen de Adelbertusparochie waar nog altijd een flink aantal mensen op af komt. Er 

wordt door vrijwilligers veel aan gedaan om het steeds weer gezellig te maken. Het is 

een plek om sociale contacten te bevorderen en te intensiveren.  

 

Zondagochtend na de dienst  

Na iedere zondagdienst wordt er door een 

aantal vrijwilligers koffie, thee en limonade 

geschonken. De mensen die de dienst 

hebben bijgewoond, kunnen zo nog even 

napraten over de verkondiging en/of over 

allerlei andere uiteenlopende onderwerpen. 

Het is elke keer opnieuw een gezellig en 

ongedwongen samenzijn.  De voorganger is ook vaak bij deze samenkomst aanwezig. 

Dit koffiemoment is ook bij uitstek geschikt om nieuwe kerkbezoekers en gasten 

(informeel) te verwelkomen.  

 

 

Open kerk 

Een trouwe groep vrijwilligers zorgt ervoor dat de kerk iedere donderdag tussen 14.00 

en 16.00 uur open is. Mensen kunnen terecht voor een bezichtiging, gebed of een 

gesprek. Iedere donderdag is tussen 14.00 uur en 16.00 uur ook iemand aanwezig die 

eventuele vragen over computergebruik kan beantwoorden; hier wordt veel gebruik 

van gemaakt, met name voor wat betreft de iPad.  

Ook is de kerk geopend tijdens Monumentendag waarbij mensen een rondleiding 

kunnen krijgen. Veel  bezoekers komen af op de orgels.  

Op aanvraag kunnen scholen met hun leerlingen (in groepsverband) naar de kerk 

komen om een rondleiding te krijgen. Tijdens zo’n gepland bezoek is er veel tijd en 

ruimte voor vragen van de kinderen.  
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Geloven-Nu 

De Adelbertus heeft een Geloven-Nu groep. Maandelijks komt deze groep bijeen en 

wordt er van gedachten gewisseld over de invloed van geloof op het dagelijkse leven 

en hoe in het dagelijkse leven inspiratie gevonden kan worden uit ons gelovig zijn. 

 

Leerhuis 

Iedere zes weken op maandag van 13:30 tot 15:30 komt deze groep bij elkaar en denkt 

en spreekt men met elkaar over spirituele onderwerpen in breed verband. De naam 

Leerhuis is ontleend aan de Joodse leerhuizen.  

 

Oecumenische ouderendag 

In het afgelopen jaar werd door de Protestantse Gemeente Haarlem-Noord en 

Spaarndam, de R.K. Adelbertusparochie en parochiegemeenschap Schoten een 

oecumenische zieken- en ouderendag georganiseerd in de Immanuelkerk in de Van 

Egmontstraat in Haarlem-Noord. Deze dag was speciaal bedoeld voor allen die 

wegens hun leeftijd of gezondheidssituatie in meerdere of mindere mate aan huis 

gebonden zijn. 

 

Diaconale activiteiten 

Tot de ‘zorgende kerk’ moeten ook de activiteiten tot tegemoetkoming van mensen in 

nood worden gerekend. In samenwerking met andere organisaties en kerkelijke 

instellingen neemt ook de Adelbertusparochie hieraan deel met een aantal 

gemotiveerde vrijwilligers. Naast CAHN (commissie arme kant van Haarlem-Noord), 

noemen we hier ook de PCI (Parochiële Caritas Instelling), de MOV-groep (Missie, 

Ontwikkeling en Vrede) gericht op de derde wereld, en, weer dichter bij huis, de voor 

veel van onze parochianen zo belangrijke Bezoekgroep. De eerder genoemde CAHN 

is een oecumenische werkgroep die zich bezighoudt met de armoedeproblematiek in 

Haarlem, door de bewustwording hierover binnen en buiten de kerk te bevorderen en 

in voorkomende gevallen een helpende hand te bieden. In december hebben leden van 

CAHN in de Adelbertuskerk weer de door vrijgevige parochianen geschonken 

pakketten met levensmiddelen in ontvangst kunnen nemen. Die pakketten werden 

uitgedeeld aan de mensen die deze nodig hadden. 
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De MOV-groep werkt in Noord samen met de andere parochie(s). In themavieringen 

wordt aandacht gevraagd voor de leefwereld en de problemen van mensen in 

ontwikkelingslanden, onder andere door het aanbieden en toelichten van 

informatiemateriaal van Vastenactie, Memisa en de Adventsactie.   
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6. De parochie: Cijfers, Financiën, Gebouwenbeheer, 

facilitair 

 

Cijfers 2017 

Aantal Parochianen:    5198 (Kaski)            

       Op 1100 adressen wordt de Franciscus magazine  

     bezorgd. 

Aantal vrijwilligers:      180 

Aantal dopelingen:       14 

Aantal Eerste Communie   3 

Aantal vormsel:  10 

Aantal overledenen:  14 personen hebben een uitvaart gekregen vanuit onze    

   kerk  

Aantal kerkgangers: Gemiddeld per week: 230 

(zaterdag, zondag, woensdag en inclusief de Filipijnse 

Gemeenschap en de Neocatechumenale weg) 
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7. GEBOUWENBEHEER EN ORGANISATIE 

De uitvoering meerjarig onderhoudsplan 

 

In het jaar 2016 is een meerjarig onderhoudsplan (gebaseerd op de 

liquiditeitsbegroting) opgesteld. Al het jaarlijkse en (verwacht) incidenteel onderhoud 

is in dit overzicht opgenomen. 

Dit plan gold als richtsnoer voor het onderhoud in 2017 aan de kerk, aan de kerkzalen 

en aan de verhuurde pastorie. 

Het onderhoud wordt uitgevoerd op volgorde van urgentie en gebaseerd op de 

financiële mogelijkheden.  

Uiteraard staat de veiligheid van onze parochianen, de vrijwilligers en de overige 

gebruikers (kinderdagverblijf en andere huurders) voorop.  

Het uitvoeren van het onderhoudsplan komt naast de reguliere kosten die onze 

geloofsgemeenschap met zich meebrengt. Het gaat hier om de kosten van de 

vieringen, het laten draaien van de werkgroepen en de noodzakelijke afdrachten aan 

het Bisdom.  

Er is niet genoeg geld om aan ál onze wensen te voldoen. Daarom maken we keer op 

keer weloverwogen keuzes, die soms best lastig zijn.  

 

Verhuur aan kinderdagverblijf De Wonderberk  

Uit het halfjaarlijks overleg met de directie van de Wonderberk is gebleken dat alle 

groepen van dit Antroposofische 

Kinderdagverblijf en BSO 

(buitenschoolse opvang) nog steeds vol 

zitten. Er zijn inmiddels ook 

nevenvestingen om alle groepen 

onderdak te bieden.  

De verhuur aan het kinderdagverblijf heeft er toe geleid dat de boeken van het jaar 

2017 zijn afgesloten met een positief saldo. Het resultaat vóór afschrijvingen bedraagt 

€ 4.700.- 
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Vooruitblik 

Eén van de blikvangers van onze kerk is het gebrandschilderde rozetraam boven het 

liturgisch centrum, waarop het gevecht van “Simson met de leeuw” is afgebeeld. De 

voorstelling illustreert een levendige uitbeelding van het gevecht, waarbij de leeuw het 

moet afleggen tegen de bovennatuurlijk kracht van de Bijbelse figuur Simson.  

De doorsnede van het raam is een paar meter en daarom een raam in de zichtlijn van 

de kerk. 

Uit het rapport van de monumentwacht bleek al vorig jaar, dat dit raam gerepareerd 

moet worden. Samen met een bureau voor fondsenwerving, werkt de beheercommissie 

aan een plan om het benodigde geld bij elkaar te krijgen voor deze 

herstelwerkzaamheden. Inmiddels heeft al een paar fondsen een financiële bijdrage 

t.b.v. de reparatie aan ons overgemaakt.  

Ook de opbrengst van de “bijzondere biertjes” die voor speciale gelegenheden door 

ons Bierbrouwersgilde (bestaande uit een aantal parochianen) gebrouwen worden, 

komt geheel ten goede aan de restauratie van raam. 
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Bierbrouwersgilde Adelbertus 

Doel en activiteiten: Door het brouwen en verkopen van speciaal bier, dat voor een 

gelegenheid speciaal gebrouwen wordt in kleine oplagen, wordt geld ingezameld. Dit 

geld wordt gebruikt voor een goed doel in de Adelbertuskerk.  

Naast het bier wordt ook veel aandacht besteed aan het etiket, de tekst  en de 

vormgeving, waarbij er altijd een thema en een naam gekozen wordt, die verwijst naar 

de Adelbertuskerk. De aanleiding van dit initiatief in 2011, was een geld-

inzamelingsactie voor de restauratie van het Simson glas-in-loodraam. 

Het doel, de exclusiviteit én de kleine oplage maken de bieren zeer gewild. Veel 

parochianen verzamelen de bieren. Een 5- tal bieren werden reeds gemaakt,  een zesde 

wordt eerdaags voor een speciaal doel binnen de Franciscusparochie gepresenteerd 

Tot nu toe werden Het Adelbertje, het St. Franciscus kerkenbier, Het Simsonbier, Het 

Jubelbier (met Pasen), het Kribje (Kerstbier)gemaakt 

     

Het “gilde” bestaat uit 4 zeer enthousiaste brouwers/ parochianen die zich inzetten 

voor de Adelbertuskerk. 

    

Website: http://bier.adelbertusparochie.nl 

Hier treft u uitgebreide informatie over de doelstelling en de reeds gemaakte bieren.  

Door  middel van tekst, foto en video kunt u het huidige brouwproces  volgen. 

  

http://bier.adelbertusparochie.nl/
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8. REGIO – HEILIGE FRANCISCUSPAROCHIE  i.o. 

De samenwerking van de Adelbertusparochie met de andere parochies binnen het 

verband van de H. Franciscusparochie kreeg in het afgelopen jaar gestalte in onder 

meer de volgende evenementen en activiteiten:  

 

. Voorstellen van communicanten en de Eerste Heilige Communie in Haarlem-

Noord 

Op zondag 12 maart stelden de communicanten van Haarlem-Noord zich, ditmaal in 

de Adelbertuskerk, aan iedereen voor tijdens de Eucharistieviering met peuter-

kleuterviering en kinderwoorddienst. Deze feestelijke, mede door de Peuter- 

kleutervieringroep en de werkgroep Eerste Heilige Communie, gerealiseerde viering 

werd voorgegaan door pastoor George Paimpillil. Op zondag 14 mei vond in de 

Mariakerk de daaropvolgende Eerste Heilige Communie plaats. In deze viering gingen  

pastoor Paimpillil en diaken John Versteeg voor. De viering was mede voorbereid 

door de werkgroep Eerste Heilige Communie in samenspraak met de ouders van de 

communicantjes. 

 

. Vertegenwoordiging PU-bestuur 

We hebben een vertegenwoordiging in het PU-bestuur;  het bestuur dat leiding geeft 

aan de totstandkoming van de Franciscusparochie;  

 

. Samenwerking budgethouders 

Onze budgethouder werkt samen met de budgethouders van de andere PU-parochies; 

 

. Interparochieel jongerenoverleg 

We participeren (met twee personen vanuit de BC en een vrijwilliger) vanaf het begin 

in een ‘interparochieel jongerenoverleg’; in dit overleg stemmen we alle activiteiten 

die er voor kinderen zijn onderling met elkaar af; zowel praktisch als inhoudelijk; 

 

. SCRATCH-dag 

In december organiseerden we in het eerst eerste weekend van de Advent een 

SRATCH-dag voor de hele PU (‘Lessons and Carols’); 
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. Voor de zieken 

Er was een gezamenlijke Ziekenzalving; 

 

. Organisatie Openlucht-/regioviering 

Er waren vrijwilligers vanuit de Adelbertusparochie die meewerkten aan de 

voorbereiding van de Openlucht-/regioviering; 

 

.Redactie F.M. en F.M- netje 

Twee parochianen vanuit de Adelbertusparochie maken deel uit van de redactie van 

FM; Er is één parochiaan vanuit de Adelbertusparochie die deel uitmaakt van de 

redactie van het FM-netje; 

 

.PU-secretariaat 

Het PU-secretariaat ‘huist’ in het parochiehuis van de Adelbertuskerk; 
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9. Beheercommissie 

 

Het (dagelijks) beheer van de Adelbertusparochie valt onder de directe 

verantwoordelijkheid van de in medio 2014 opgerichte Beheercommissie. In 2017 had 

deze commissie de volgende samenstelling: 

 

Beheercommissie 

Voorzitter:    dhr. mr. R.M. Slijper*  

Secretaris:   vacature  

Budgetbeheerder:  mevr. F.M. Galema*  

Lid jongerenkerk:  mevr. D. den Braber  

Lid jongerenkerk:  mevr. K.C.M. Koets 

Lid muzikale/culturele kerk: dhr. L. van Grasstek  

Lid gebouwen/facilitair dhr. M.J.M. van den Nouwland* 

Lid vierende kerk:  dhr. J.M. Ooteman 

 

* Tevens lid Dagelijks Beheer (DB)                                    

 

 

Haarlem, oktober 2018 
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Extra: ADELBERTUS  (‘IN BEELD EN GELUID’) 

Internet: 

- Website Adelbertuskerk:    

http://www.adelbertusparochie.nl/ 

 

- Bierbrouwersgilde Adelbertus:    

http://bier.adelbertusparochie.nl/#main-slider 

 

YouTube: 

- Opera Familia met het Haarlem’s kinderkoor: 

https://www.youtube.com/watch?v=n6U7AqGACu 

https://www.youtube.com/watch?v=vFaWLzxYqOE 

- 2017 Kerstconcert Voice company: 

https://www.youtube.com/watch?v=F3efY5OOuyI 

https://www.youtube.com/watch?v=5HRsgUHjbdY 

- Het inspeelconcert van de nieuwe vleugel:  

https://youtu.be/byOC770fSo8.  

https://www.youtube.com/watch?v=m1qKfW-k4Ow 

- Taizéviering:  

https://www.youtube.com/watch?v=Fj46Xc_t2CA 

 

- The Voice Company - Kyrie uit The Armed Man van Karl Jenkins 

https://www.youtube.com/watch?v=ekJmFwODctM 

https://www.youtube.com/watch?v=I-Z9FBWatXk 

http://www.adelbertusparochie.nl/
http://bier.adelbertusparochie.nl/#main-slider
https://www.youtube.com/watch?v=n6U7AqGACu
https://www.youtube.com/watch?v=vFaWLzxYqOE
https://www.youtube.com/watch?v=F3efY5OOuyI
https://www.youtube.com/watch?v=5HRsgUHjbdY
https://youtu.be/byOC770fSo8
https://www.youtube.com/watch?v=m1qKfW-k4Ow
https://www.youtube.com/watch?v=Fj46Xc_t2CA
https://www.youtube.com/watch?v=ekJmFwODctM
https://www.youtube.com/watch?v=I-Z9FBWatXk
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