
De Filipijnse gemeenschap FCC Haarlem (Filipino Catholic Community Haarlem) in de 

Adelbertuskerk. 

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

Filipijnse gemeenschap, die op de 4
e
 zondag van de maand de kerkruimte huurt. Ik ben zeer 

onder de indruk van deze vieringen en de hartelijke, vrolijke geloofsbeleving in deze 

gemeenschap. Ondertussen is ook het eerste kind in deze viering gedoopt, dus wordt het hoog 

tijd om nader kennis te maken...  

Lodewijk van Grasstek, beheercommissie Adelbertuskerk 

 

Beste lezers van deze website,  

Vanaf 23 juli genieten wij, de Filipijnse gemeenschap FCC Haarlem, van de gastvrijheid in de 

Adelbertuskerk, Haarlem Noord. Onze gemeenschap kwam voorheen bij elkaar in de Pastoor 

v Ars kerk, die echter in Juli 2017 gesloten is.  

Veel van ons hebben een Filipijnse achtergrond en komen uit Haarlem en omgeving. Wij 

vieren een Engelstalige mis op de 4de zondag van de maand om 14.00u.. 

Wij zijn een kleine groep van ongeveer 50 mensen per viering, behalve als er een speciale 

activiteiten zijn en vooral in mei, de Maria maand, dan vieren wij het feest van Santa Cruz en 

ook met Kerst, in december, komen nog meer mensen bijeen uit de regio. Na de mis is er in 

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

warm eten, dat wij zelf maken en meenemen. Ook gasten die meedoen met onze Engelse mis 

zijn na afloop van harte welkom. 

Onze priesters op de 4de zondag zijn Fr.Jean Pierre uit Ghana en Fr.William Sedfrey Nebres 

uit Filipijnen (beiden Svd)..  

Doelen & Kenmerken van FCC Haarlem:  

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. 4.Onze Moeder Maria eren als Heilige Maagd en Moeder 

van Jezus. 5.Een familiedag vieren met plezier en saamhorigheid.  

Wij hopen u een keer te ontmoeten.                                   

Mevr. Teodie Peramo         



Coördinator FCC Haarlem  

teodie.peramo@gmail.com                                           
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