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Onderhouden en verbinden 

 



Woordje van pastoor 

 

Onderhouden en verbinden 

Deze twee werkwoorden geven precies weer waarom wij uw aandacht 

vragen. Wij zijn mensen die graag wat willen doen. Samen er de 

schouders onder zetten, samen aan de toekomst bouwen. Ja, wij 

willen verbonden zijn met elkaar. Wij willen gezien worden. Ik wil 

ergens bij horen, bij onze familie, bij ons dorp, bij onze kerk, onze 

gemeenschap. Daar zijn we trots op. Terecht! Die onderlinge 

verbondenheid met elkaar is er niet vanzelfsprekend. Die vraagt ruimte 

om elkaar te ontmoeten, een gebouw om samen lief en leed te vieren 

zoals de kerk. Of een plek, een gebouw om samen ‘een bakkie te doen’ 

om te horen hoe het met je gaat.  

We zitten met de Noordwijkerhoutse parochiekernen Sint Victor en 

Sint Jozef in hetzelfde schuitje. De kerkenveiling commissies van beide 

parochiekernen hebben elkaar opgezocht om samen een veiling te 

organiseren en uit te voeren. Als parochiegemeenschap zijn we dan 

blij, dat er enthousiaste mensen zijn die het voortouw nemen en zich 

willen inzetten voor het behoud en zo mogelijk ook uitbreiding van 

onze geloofsgemeenschap.                                                                                              

Aan ons om in die beweging mee te gaan om de kerkenveiling 2022 te 

doen slagen. Want alleen samen kunnen wij er voor elkaar zijn bij 

vreugde en verdriet. Wat de kracht van samen kan doen, weten wij als 

Noordwijkerhouters maar al te goed. Mogen wij weer een beroep 

doen op uw vrijgevigheid om nu en in de toekomst samen kerk te 

kunnen zijn?  

Pastoor M.Th.J. Straathof.   



KERKENVEILING OP PAPIER ÉN LIVE ….. 

Wat zou het virus in 2022 gaan doen? Het comité stond voor een moeilijke 

beslissing: gaan we een veiling, een echte, organiseren?? Bij zo’n organisatie 

komt veel kijken, we liepen de kans al het werk voor niets te gaan doen. We 

konden niet besluiten en daarom hebben we twee veilingen georganiseerd!! 

 Verrast en gesterkt door de geweldige resultaten in 2020 en in 2021, heeft 

het gezamenlijke comité van de Jozef en de Victor besloten ook dit najaar  

samen een ‘kerkenveiling op papier’ te organiseren. Wij hopen en 

vertrouwen dat u ook deze derde keer uw kerk wilt steunen door een 

bestelling te doen via de intekenlijst. Ook nu is er een grote gezamenlijke 

loterij met geweldige prijzen! 

De opbrengst van de totale veiling wordt 50%-50% verdeeld over beide 

kernen. 

Tot zover de kerkenveiling op papier….. 

Er wordt ook een échte kerkenveiling georganiseerd, een live-editie. In het 

Zevenblad heeft u er al van alles over kunnen lezen. Korte samenvatting: 

jeugdveiling, bijzondere kavels, in Ontmoetingscentrum Puyckendam, vrijdag 

12 mei 2023. 

Naast de inkomsten van de kerkbalans is ook de opbrengst van de 

kerkenveiling heel hard nodig. De onderhoudskosten nemen elk jaar toe en 

het aantal kerkbezoekers en parochianen die ons financieel ondersteunen 

wordt helaas elk jaar iets minder. 

Wij nodigen u van harte uit om mee te doen met de kerkenveiling nieuwe stijl, 

onderhouden en verbinden! 

Wij bedanken iedereen heel hartelijk die meegewerkt heeft aan het 

organiseren en welslagen van deze kerkenveiling, op papier én live! 

 



 

ONDERHOUDEN en VERBINDEN 

 

Hoe werkt het bestelformulier? 

*  Alle artikelen hebben een vaste prijs. 

*  U noteert op de bestellijst uw bestelling van de producten. 

*  U kunt ook een donatie doen via de bestellijst. 

*  Wilt u alle gevraagde gegevens noteren?  

*  Vòòr 14 oktober het formulier inleveren in de brievenbus van de 

kerk, via de site van Sint Maarten, of verzenden per mail. De 

mailadressen staan op het formulier.  

*  U krijgt de rekening zo mogelijk per mail.  

 

 

Hoe werkt de loterij? 

• U kunt de loten bestellen via het bestelformulier. 

• Ook komen er lotenverkopers langs de deuren.  

• Ook dit jaar kunnen de loten met een QR-code afgerekend 

worden, natuurlijk is contant betalen ook gewoon mogelijk! 

• De trekking is op 2 november door notaris mr. N. Van Dijk  

 

Contactpersonen: 

Johan Oostdam, 06-46189126, johanoostdam@kpnmail.nl 

Anja de Klerk,     06-41607371, deklerk25@planet.nl  

 

mailto:johanoostdam@kpnmail.nl
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klaverjassen 
Volledig verzorgde klaverjasavond 

met de pastoor 

in de Maasgaarde 

 

vrijdag 10 maart 2023 



Vrijdag 12 mei 2023 
 

 

 

 

 

 
 

Veiling in 

Ontmoetingscentrum 

Puyckendam! 

 

Zet in uw agenda!! 
 

 


