
 

 

Parochieblad 
 

De Apostel 
 

 
Lourdesnovene  - 19 tot en met 27 oktober 

 
Parochiekerk van de HH. Twaalf Apostelen 

Beverwijk/Heemskerk, oktober 2019 



 

 - 2 - 

Parochie van de HH. Twaalf Apostelen 
Van Riemsdijklaan 120   1945 XR Beverwijk   

☎  0251-237343 (kerk) 

Postbus 246   1960 AE Heemskerk 
www.apostelkerk.nl 

 
Administrator: deken A.M. Cassee  

☎  0251-232788 

 
Pastoor H.J. Niesten 
Van Riemsdijklaan 9 
1945 XM Beverwijk 

☎  0251-294367 / 06-30712180 

e-mailadres: Pastoor@apostelkerk.nl 

 
locatieraad: 

Martin van Kleef (penningmeester) ☎ 075-6871842 

Roger Freeth (alg. bestuurslid)  ☎ 06-41680119 

Herman van der Veer   ☎ 0251- 210599 

Marja Al     ☎ 0251-224041 

 
e-mailadres: Bestuur@apostelkerk.nl 
bank kerkbestuur: NL12INGB 065 59 13 998 (ING) 

 
eucharistievieringen 
zaterdag 19.00 uur 
zondag 10.00 uur (Apostelkoor en/of herenkoor)  
maandag en dinsdag 09.00 uur 
woensdag t/m vrijdag 19.00 uur 
donderdag van 8.00 uur tot 19.00 uur: aanbidding 

 
De Grenspost: 
Grenspost@apostelkerk.nl 
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Als God renoveert 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als God renoveert 
Dat is de titel van het boek dat Father James Mallon heeft 
geschreven en dat veel aandacht krijgt in onze katholiek gelederen.  
Een bemoedigend boek voor mensen die zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden in ons kerkzijn om uit de impasse van vergrijzing, 
kerkverlating en kerksluiting te komen. Ik heb dat boek dus ook ter 
hand genomen en ben het al voor een tweede keer aan het lezen, 
omdat het me heel erg boeit.  
 
De parochie van onderhoud naar bloei 
Het boek heeft als ondertitel ‘De parochie van onderhoud naar bloei’. 
Heel veel van wat Mallon beschrijft is voor mij herkenbaar. Kort 
gezegd gaat het dan om de algehele constellatie van de parochie 
zoals die in de loop der tientallen jaren is opgebouwd en op 
sommige punten ook vastgeroest en het moeilijke proces om daar 
vanuit de visie van de nieuwe evangelisatie en het verlangen om de 
mensen te laten delen in een levende relatie met de Heer 
verandering in te brengen.  
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Alpha-cursus, aanzet tot vernieuwing 
In die Geest die Mallon zo bevangen heeft herken ik mezelf heel erg. 
In tijdsgewricht komt zijn start overeen met die van mij.  
Zo is hij in 2001 begonnen met de Alpha-cursus, waar ik een jaar 
later daarmee begon in de Haarlemse parochies. De inspiratie tot 
vernieuwing bijvoorbeeld via diezelfde Alpha-cursus komt dus 
overeen en heeft alles te maken met de periode van secularisatie en 
geloofs-afvalligheid die in Canada niet anders lijkt te zijn dan in 
Nederland.  
Wat ik knap vind in dit boek is dat Mallon het e.e.a. ook theoretisch 
en theologisch weet te analyseren wat kan helpen om je visie niet al 
te radicaal te willen uitvoeren, maar ook begrip uitwerkt waarom de 
cultuur van kerkelijk en parochieel leven is zoals het is.  
 
Overeenkomsten en verschillen 
Voor dat goede begrip hanteer ik dit boek ook als een studieboek. 
Wat me te meer opvalt is dat ik in Mallon een broeder in de Geest 
herken, maar ook dat zijn parochiële constellatie totaal verschilt van 
waar ik mij nu in bevind. Hij heeft het over drie kerken die zijn 
opgeheven, waarvoor één nieuwgebouwde kerk in de plaats is 
gekomen. De vergelijking met die ene zeer kleine Apostelkerk die ik 
nu bedien als emeritus pastoor houdt hier ongeveer op. Als ik lees 
dat er per weekend 2000 mensen komen die allen hun auto kunnen 
parkeren op een grote parkeerplaats dan tekent dat schrijnend af 
tegen de krap 100 mensen die onze kerk bezoeken.  
Hij spreekt over 8 simultaan lopende Alpha-cursussen die allen een 
eigen team hebben van parochianen die opgeleid zijn en de Geest 
hebben om dat kader te vormen dat nodig is om al die mensen te 
begeleiden. Eerlijk gezegd had ik, toen ik dat las, de neiging om af te 
haken en het boek weg te leggen. Want aan de ene kant heb ik een 
zelfde soort inspiratie, maar aan de andere kant vind ik het bijna 
gênant vergelijkend warenonderzoek te doen. Niettemin mag ik 
onderkennen dat in mijn voormalige parochies in Haarlem, waar ik in 
2013 om gezondheidsredenen afscheid heb genomen, toch een 
andere geest is gaan waaien. Het consequente cursusaanbod van 
Alpha, CaFÉ, Lifeteen en Leven-in-de Geestvorming hebben vele 
mensen weer op het spoor gezet van een levend geloof. 
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Inspiratie voor parochie en regio 
In onze mini-parochie in Beverwijk probeer ik weer vanuit dat 
verlangen naar nieuwe evangelisatie datzelfde aanbod te doen. Zo 
hebben we inmiddels 7 alpha-cursussen gegeven, is de cursus 
Catholicism gepasseerd, sloten we eind december 2018 een  
Lidg-cursus (leven-in-de-Geest) af en zijn we op 17 september een 
CaFÉ-cursus begonnen. Echter al die cursussen hebben meer een 
regio- dan een parochiebereik. 
Dat betekent dat de Apostelkerk er nog niet zo wel bij vaart. 
Niettemin constateer ik zo bij deze en gene een zelfde soort 
verlangen en een zich uitstrekken naar de Geest van God die het 
uiteindelijk is die renoveert.  
 
Vertrouwen op God 
Die ambitie en pretentie dat het echt van God moet komen en dat 
die dat ook wil en gaat doen, kan ik als 71-jarige emeritus pastoor 
maar niet loslaten. Die motivatie daartoe wordt onderbouwd door 
ervaringen van Gods voorzienigheid in dat hele avontuurlijke 
geloofsleven. Dus ondanks de weerbarstigheid van ons geloofsleven 
en de parochiepraktijk en de afwijzing en onverschilligheid in het 
seculiere milieu anno 2019 mogen we toch vertrouwen op God die 
het proces van renovatie in gang zet, wanneer wij stappen durven te 
zetten. Dat is de weg , de waarheid en het leven dat we in de 
persoon van Jezus Christus en in Zijn Geest mogen beleven in ons 
kerkzijn in deze tijd.  
 
Emeritus pastoor Henk Niesten 
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Ken je de rk-apostelkerk?  
 
Die bestaat al zo’n 57 jaar in Beverwijk - Meerestein  
(hoek Plesmanweg/ Van Riemsdijklaan).  
 
Hier wat info over deze katholieke kerk:  

• Elk jaar houden we een zogenaamde Alpha-cursus. 

• Er zijn ook cursussen voor dopelingen, communicanten en 
voor wie meer wil weten over het geloof.  

• Elke dag een Heilige Mis (ma, di om 9.00 uur; wo, do, vr, za 
om 19.00 uur; zo om 10.00 uur).  
Na de H.Mis van zondag is er koffie in het Tolhuis  

• Kindernevendienst elke 3e zondag van de maand. 

• Koorzang van dames- en herenkoor 

• Biechtgelegenheid vóór of na elke H. Mis of op afspraak 
 (tel. 0251-294367) 

• Aanbidding op elke donderdag; van 8.00 uur tot 20.00 uur 
is de dagkapel open. 

• Lourdesnovene van 19-27 oktober met processie aan het slot 
van de H. Mis.  

• Op woensdag gemeenschappelijke ziekenzalving in de H.Mis 
van 19.00 uur 

• Open middag in de Grenspost op zaterdag 26 oktober met 
gastspreker en muziek. 

• Jaarlijks een busbedevaart naar Lourdes, Fatima, Rome, 
Czestochowa, etc. 

• Zorg voor zieken en ouderen door ziekenbezoek met 
Communie. 

• Sacrament van de zieken op afspraak (tel. 0251-294367) 

• Charismatische gebedsgroep, elke woensdagavond vanaf 
20.00 uur-21.15 uur (tel. 0251-294367) 

 
Wil je meer weten, zie de website 
(http://www.apostelkerk.nl/site/home ) 
Of bel naar 0251-294367 of mail naar: hjozefniesten@planet.nl 
  

http://www.apostelkerk.nl/site/home
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Vanuit de locatieraad 
 
Bericht van broeder Huub uit Kameroen 

In het voorjaar probeerde broeder Huub verder te gaan met het 
bouwen van 2 handicraft lokalen voor technisch onderricht in de  
St. Antonius basisschool in Njinikom. In september vorig jaar heeft 
men die bouwwerkzaamheden moeten stoppen uit veiligheid voor de 
werkmensen – er werd te veel geschoten. Sinds het hervatten van 
de bouwwerkzaamheden gaat het langzaam maar toch ergens wel 
gestadig vooruit. Er zijn soms dagen of weken dat de bouw moet 
stoppen uit veiligheid vanwege afgesloten wegen en het schieten 
met scherp. 

De problemen in de Engelssprekende regio’s van Kameroen zijn niet 
opgelost en duren in hevigheid voort.  

Er is iets van ellende bijgekomen: dagelijks valt [voor vele uren] de 
elektrische stroom uit; je weet nooit wanneer dat gebeurt – soms 
vroeg, soms laat [onregelmatig, en rot!]. 

De bouw van de ‘Under Five Clinic’ in Ilung zal door al die 
problemen ook vertraging oplopen. Broeder Huub bedankt de 
parochie hartelijk voor de mooie gift uit de vastenactie 2019. Hij bidt 
voor onze parochie, maar hij vraagt ook aan ons om te bidden voor 
Kameroen dat de interne vrede mag herstellen. 
 
Onderhoud gebouwen 
 
De onderhoudsploeg heeft de laatste maanden weer veel werk 
verzet aan met name de kerk. Verrot hout is vervangen en het 
schilderwerk doet wonderen aan het aanzien van de kerk. Ook de 
Grenspost is aan de kant van het kerkplein geschilderd. En onze 
tuinman Vick van Egmond zorgt er steeds voor dat er op tijd 
geschoffeld en geharkt wordt, waardoor gazon en tuinen er zeer 
verzorgd uitzien. 
 
Martin van Kleef 
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Lourdesnovene van 19 t/m 27 oktober 2019 
 
Het is al een lange traditie dat we in de Apostelkerk in de 
oktobermaand, Rozenkransmaand, de Lourdesnovene houden. De 
Mariagrot zal weer worden opgesteld met het beeld van Maria, onze 
Lieve Vrouw van Lourdes en ervoor het beeld van de H. Bernadette. 
Het watervalletje en de rotspartijtjes roepen ook het beeld op van de 
levende Heer Jezus Christus die gezegd heeft ‘ik ben het levende 
water’ en wie op mij bouwt, bouwt op de rots. Maria van Lourdes 
heeft ook opgeroepen tot bekering en boete doen. Die uitnodiging 
mogen we ook in deze Lourdesweek bijzonder ter harte nemen.  
Er is ook elke dag biechtgelegenheid.  
 
Op woensdagavond 23 oktober bieden we de gelegenheid om het 
sacrament van de zieken te ontvangen tijdens de H. Mis. We doen 
dan een uitgebreide schuldbelijdenis om zo helemaal open te 
worden voor de genade en de liefde van God. 
 
Op zaterdag 26 oktober bieden we in aansluiting op de open middag 
de gelegenheid aan iedere parochiaan om na de processie bij de 
grot de handoplegging te ontvangen voor een dieper vervulling van 
de Heilige Geest en om genezing van innerlijke blokkades. 
Natuurlijk bidden we ook de rozenkrans vóór elke H.Mis die alle 
avonden begint om 19.00 uur, behalve op zondag. Dan is de H. Mis 
gewoon om 10.00 uur.  
Ons gebed gaat uit naar de kerk van deze tijd en is ook gericht op de 
intenties die u wilt aanreiken. Die zijn van harte welkom. 
 
za  19 okt.  19.00 uur  Opening van de novene 
zo 20 okt.  10.00 uur  Kindernevendienst 
ma  21 okt.  19.00 uur  
di 22 okt.  19.00 uur  
wo 23 okt.  19.00 uur  Ziekenzalving 
do 24 okt.  19.00 uur 
vr  25 okt.   19.00 uur 
za  26 okt.  19.00 uur  Handoplegging 
zo 27 okt.   10.00 uur  Slot van de novene 
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Mijn bedevaart naar Lourdes  
 
“Marja, wil jij een stukje schrijven voor de Helm?”  …die vraag kreeg 
ik van Wil Visser nadat we donderdagavond 26 september, even 
voor half 10 veilig op het kerkplein uitstapten. 
De reis was voorspoedig verlopen: heen met de bus naar Schiphol, 
vandaar gevlogen naar Toulouse en vervolgens verder met de bus 
naar Lourdes, en vice versa.  
Deken Cassee kwam speciaal naar buiten om de pelgrims welkom 
thuis te heten.  
 
Tjonge, wat een geweldige dagen waren het!! 
Voor mij de 1e keer naar Lourdes, met een groep van 41 mensen; 
mannen, vrouwen, echtparen, geestelijk leider, begeleiders en 
“loslopers”. Kortom een heel gemêleerde groep mensen met 
allemaal dezelfde bestemming: Maria van Lourdes, Bernadette 
Soubirous en elkaar ontmoeten en dàt, hoe kan het ook anders, in 
een liefdevolle en respectvolle sfeer maar ook, zo bleek, met heel 
veel gezelligheid!! 
 
We hadden elke dag een ander programma; het bezoek aan de grot 
waar Maria meermalen aan Bernadette is verschenen, in de  
Pius X-basiliek (25.000 zitplaatsen!) de internationale viering (1)  met 
tientallen priesters en duizenden mensen, de lichtprocessie mét 
vaandel van de Laurentius- en Mariakerk natuurlijk. Allemaal heel 
indrukwekkend. 
Ook zijn we op excursie geweest naar de molen waar Bernadette is 
geboren in 1844, en naar het ‘cachot’ ( oude vochtige kamer die als 
gevangenis was gebruikt) waar het gezin noodgedwongen introk 
wegens gebrek aan inkomsten. Ook weer heel indrukwekkend om dit 
nog in de toenmalige staat te kunnen zien. 
 
‘s Avonds hadden we vooral gezelligheid met een borrel, een quiz, 
bijkletsen, moppen tappen….. Ter ere van 60 jaar Lourdeswerk 
Heemskerk zongen we het speciaal hiervoor geschreven lied ☺ en 
proostten op dit jubileum. Zuster Johanna had voor een ieder een 
bijzondere attentie geknutseld: “Geef het Licht door” en “Met stenen 
bouw je een kerk en met liefde Lourdeswerk”. 
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Op de enige regenachtige middag konden we terecht in de bioscoop 
om de film Bernadette, met Nederlandse vertaling te zien. Een 
aanrader!! 
Ook de excursie naar Pic du Jer, op 1000 meter hoogte met een 
prachtig uitzicht over de vallei: Geweldig!! Een bezoek aan La Cite 
Saint-Pierre waar armlastige pelgrims in de gelegenheid worden 
gesteld om in Lourdes te verblijven. Allemaal met inzet van 
vrijwilligers vanuit alle hoeken der aarde. 
Pastoor van der Linden ging voor in de diensten, gaf meditatie over 
de eenvoud maar ook voor de avonden raadsels met 
spreekwoorden; luchtigheid en spiritualiteit gaan gewoon ook 
samen! 
Zoveel mooie momenten met medepelgrims, zoveel waardering voor 
de begeleiders die alles tot in de puntjes verzorgen, zoveel 
gelachen, zoveel vriendschap, …hoe kan ik het uitleggen? Je had er 
bij moeten zijn!! 
Je krijgt vast nog een kans.  
 
Tot ziens!  
Marja Al 
 
(1)  te zien op TV Lourdes (www.lourdes-france.org ) 
 

 
 
 

http://www.lourdes-france.org/
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Oproep om de H. Mis te dienen 
 
Die oproep heb ik gedaan in het weekend van 14 en 15 september. 
Ik zoek 12 misdienaars/acolieten die ongeveer 1x in de maand op 
zondag aan de beurt zijn om de H. Mis te dienen. We hebben al drie 
acolieten die ook koster zijn, maar vooral Jeff is altijd op zondag 
ingedeeld. Daarnaast verlenen Kees en Jos hun diensten vooral op 
de weekdagen. Het is mooi als we uitbreiding 
krijgen van het misdienaars en acolieten 
college en dat we met meer jongens en 
mannen de liturgie kunnen opluisteren.  
De eerste heeft zich al gemeld.  
Bij de Apostelkerk past het getal 12. Als we die 
bij elkaar hebben dan zullen we bijeen komen 
om uit te leggen wat de taak inhoudt en hoe dit 
uit te voeren.  
Je kunt je aanmelden bij mij, pastoor Niesten.  
Spreek mij maar aan of bel of mail:   
0251-294367 – hjozefniesten@planet.nl 

 

Kindernevendienst 
 
Op zondag 15 september beleefden we de 1e kindernevendienst 
nieuwe stijl. Rosa en met haar moeder Agnes, hadden de leiding en 
konden 8 kinderen verwelkomen. Enthousiast keerden ze terug van 
het Tolhuis naar de kerk. Na de Communie mochten de kinderen 
nog even naar voren komen om te vertellen wat ze gedaan hadden 
en wat ze van het thema (het verloren schaap en de verloren zoon) 
begrepen hadden. 
Op elke derde zondag van de maand is er kindernevendienst. De 
eerstvolgende is op 20 oktober tijdens de H. Mis van 10uur. 
Schema: 17 november, 15 december, 19 januari 2020 
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Programma Apostelparochie  
najaar 2019 en voorjaar 2020 

 
De Lourdesnoveen in de Apostelkerk begint op 19 oktober 

- vanaf zaterdagavond 19 oktober t/m zondag 27 oktober 
- door de week om 19.00 H. Mis en daarna lichtprocessie 
- op zondag om 10.00 uur H. Mis en daarna lichtprocessie 
- In de Apostelkerk wordt een Lourdesgrot geplaatst. 

 
Evangelisatiemiddag op zaterdag 26oktober in de Grenspost 

- vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur 
- thema: Jezus geneest  
- spreker: Karel en Tiny Pouwels 
- aansluitend om 19.00 uur H. Mis 
- lichtprocessie in de Apostelkerk en gelegenheid om 

handoplegging te ontvangen 
- info: pastoor H. Niesten 0251-294 367 

 
CaFÉ-cursus in de Grenspost 

- 3 avonden op 17 september en 1 en 15 oktober 
- Vervolg in november/december met nog 3 of 4 avonden 
- info: pastoor H. Niesten 0251-294 367 
- aanmelding via e-mail: hjozefniesten@planet.nl of tel. 

 
Alpha-cursus van 4 februari t/m 7 april 2020 in de Grenspost 

- 10 avonden 
- elke dinsdagavond van 18.30 uur tot 21.00 uur 
- en een kloosterdag op een nader te bepalen datum 
- samen eten (een warme maaltijd) 
- samen luisteren (naar een geloofsgesprek) 
- samen napraten (bij een kopje koffie/thee/koekje) 
- info: pastoor H. Niesten 0251-294 367 

- aanmelding via e-mail: hjozefniesten@planet.nl of tel. 

 

 

 
 

mailto:hjozefniesten@planet.nl
mailto:hjozefniesten@planet.nl
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CaFÉ-cursus bij de Apostelkerk 
 
Op 17 september opende de Apostelkerk een CaFé in de 
Grenspostzaal naast de kerk. Dit CaFÉ houdt in een serie van drie 
avonden met presentaties over het katholieke geloof. Bij Café hoort 
natuurlijk koffie / thee met een koekje en ook wordt er een drankje 
gepresenteerd.  
De CaFÉ-cursus is een vervolg op de Alpha-cursus. De opzet is 
echter wat anders en de inhoud gaat wat dieper.  
Elke avond begint met een DVD-presentatie van ca. 35 minuten 
waarin de spreker, David Payne, met de nodige Engelse humor een 
geloofsonderwerp aansnijdt. Aansluitend wordt er in kleine groepjes 
over doorgepraat.  
 
Er zijn drie dinsdagavonden gepland en wel op 17 september, 1 en 
15 oktober met de volgende thema’s; God beter leren kennen, Gods 
liefde leren kennen, Gods vergeving leren kennen.  
 
De indeling van de avond is als volgt: 
19.30 uur Zaal open, koffie/thee met een koekje 
19.45 uur DVD-presentatie 
20.20 uur Gesprek in deelgroepjes met een drankje en nootje 
21.00 uur Afsluiting 
 
Adres:  
De Grenspost,  
Van Riemsdijklaan 120 
Info en aanmelden: 
Pastoor Henk Niesten 
0251-294367 of 
hjozefniesten@planet.nl  
 
 
 
 
Als de animo groot is dan zullen er in de volgende maanden nog drie 
of vier avonden volgen. We houden u op de hoogte 
 

mailto:hjozefniesten@planet.nl


 

 - 14 - 

Bedevaart naar Polen  
6 t/m 17 augustus 2019   

Dinsdagmorgen in alle vroegte vieren we de H. Mis in de 
Apostelkerk.  Dat is alvast een goed begin. We stappen in de bus en 
rijden naar Utrecht. Er komen nog enkele pelgrims bij. In Utrecht 
blijven we heel lang wachten. Er is één persoon niet op komen 
dagen. Dat is altijd jammer. We gaan verder met 33 personen. Onze 
chauffeur is een open hartelijke man. Hij heet Rolf. Hij rijdt ons  over 
een afstand van 580 km naar Berlijn. 

Pastoor Niesten bidt en zingt met ons uit een mooi door hem 
gemaakt liturgieboekje en iedere dag heeft hij weer een goede preek 
in de H. Mis, met de slogan: Een goede preek is als een fleurige 
zomerjurk: bloemrijk en kort genoeg om de aandacht vast te houden. 
Ook heeft pastoor Niesten tijdens deze bedevaart met 
handoplegging voor ieder van ons persoonlijk gebeden en de zegen 
uitgesproken. Daar denken we dankbaar aan terug. 

Het weer is broeierig, in de bus is het aangenaam. In de bus zitten 
we iedere dag op een andere plaats. Dzien dobry (goedendag) in het 
Pools.  

Op woensdag  zijn we in Lichen. In dit dorp bevindt zich de 
Mariabasiliek, de grootste kerk van Polen, met 7000 zitplaatsen.  
Gereed gekomen in 2004. Dus alles is nog vrij nieuw. Jaarlijks 
bezoeken ongeveer 1 miljoen pelgrims dit oord. In de crypte vieren 
wij de H. Mis. Daarna dineren en overnachten wij in een van de twee 
pelgrimshuizen. De bewaarder van het heiligdom is de congregatie 
van de Marianisten. Tijdens het diner komt het water met bakken uit 
de hemel. Wij en alles om ons heen worden er door opgefrist. De 
prachtige kruisweg, gebouwd in het park rond de kerk, leidt omhoog 
naar de top, net als de berg van Calvarië, en voert langs vele 
grotten, waarin taferelen uit het leven van Jezus en van heiligen zijn 
uitgebeeld. Velen van ons hebben deze kruisweg gelopen. Na een 
heerlijk ontbijt reizen we naar Niepokalanów, de “stad” van de H. 
Maximilliaan Maria Kolbe. De H. Mis hebben we gevierd in de 
eenvoudige kapel van pater Maximilliaan. Aan de wanden hangen 
foto’s van vele jonge priesters die net als hij in WO II zijn vermoord.  
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Zijn kleine bijzonder eenvoudige kamertje grenzend aan de kapel 
hebben we bekeken. Ik ben geraakt door deze mens. Het is een 
aanbeveling om veel over hem te lezen.  

`s Middags met de bus o.l.v. een gids maken we een rondtoer door 
Warschau. We bezoeken het graf van Jerzy Popieluszko, katholiek 
priester en martelaar, vermoord door drie geheime agenten van de 
Shuzba Bezpieczenstwa. Zij hadden als taak ondergrondse 
bewegingen en de Katholieke kerk te bestrijden. Zijn graf ligt in de 
tuin van de Stanislaw Kosta Kerk. We nemen een kijkje in deze kerk 
en bezoeken het bijbehorende museum. De gruwelijke manier, 
waarop priester Jerzy, slechts 37 jaar, op 19 oktober 1984 is 
vermoord, wordt duidelijk in beeld gebracht. Postuum ontving Jerzy 
in 2009 de onderscheiding van de Orde van de Witte Adelaar. Hij is 
zalig verklaard op 6 juni 2010.  

`s Avonds bots ik bijna tegen Enrico aan. Hij komt met hamer, 
waterpomptang en schroevendraaier uit de lift. Het is een manier om 
je koffer open te maken! 

Vrijdagmorgen gaan we naar een van de oudste kerken in Polen: de 
St. Johanneskathedraal in Warschau uit de 14e  eeuw. Ook luisteren 
we tussen de middag nog naar een prachtig orgelconcert. Dan gaan 
we lunchen in de gezellige oude binnenstad. Als Cor Gaal wil gaan 
afrekenen, krijg ik een enorme waterval over mij heen. Geloof me er 
was geen draadje meer droog aan mijn lijf. Een grote parasol was 
vol water komen te staan en juist op dat moment kwam de wind 
eronder…Hilariteit alom. 

`s Avonds komen we aan in Czestochowa waar op de Jasna Gora 
(verlichte berg) het heiligdom van de Zwarte Madonna ligt. 
Zondagmorgen zijn we in de kapel van het Paulinenklooster voor de 
H. Mis. Pastoor Bunschoten had ons een gebed opgestuurd, en dat 
bidden we daar. We zitten zeer comfortabel in bioscoopstoelen. 
Tijdens bijna alle vieringen worden we muzikaal begeleid op het 
orgel door Martin en op de altblokfluit door Clara. Na de H. Mis 
bidden we de kruisweg op de bovenloop van de Jasna Gora. 

`s Middags gaan we naar het voormalig concentratiekamp 
Auschwitz. Een gids leidt ons rond en kan ons heel veel vertellen. 
Nou, dat is zo ontzettend indrukwekkend.  
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Bij de hongercel van Maximilliaan staan we stil  Terug in de bus zijn 
we allemaal stil.  

We rijden naar Wadowice waar het geboortehuis van Paus 
Johannes Paulus II staat en de kerk waar hij is gedoopt. Op het plein 
voor de kerk worden wedstrijden mountainbike gehouden. Onderweg 
komen we langs gigantische achtbanen. We zijn er helaas bij gebrek 
aan animo niet voor gestopt. In het verkeer kom je van alles tegen, 
er zijn min Polen en plus Polen, noord Polen en zuid Polen, de 
meeste zijn vriendelijke Polen.  

De volgende dag bezoeken we in Wieliczka de zoutmijnen. Vanaf 
1044 wordt hier al zout gewonnen. Omdat de lucht in de mijn vrij is 
van vervuilingen en rijk is aan micronutriënten, heeft men een 
kuuroord gebouwd op 135 meter diepte. De gangen bereiken een 
diepte van 327 meter en een lengte van 300 km. Er is een route 
langs standbeelden van historische, bijbelse en mythische figuren. In 
de mijn is ook een grote kerk, waar regelmatig de H. Mis wordt 
gevierd. Allemaal uitgehouwen in het rotsachtige zout.  

Dinsdag gaan we naar het Johannes Paulus II centrum in Krakau. 
In 1997-2003 is de nieuwe kerk gereed gekomen. Onder de basiliek 
ligt een grote crypte met diverse gebed- en biechtruimten. Het is zo 
ontzettend mooi. De prachtige mozaïeken op de wanden, uitgedacht 
door een priester. Geweldig, en imponerend!! 

Daar vlakbij ligt het klooster van de H. Faustina. Het 
gebouwencomplex van het heiligdom bestaat uit de basiliek, het 
klooster met de Sint-Jozefkerk, diverse kapellen, een 
ontmoetingsruimte en een pelgrimshotel. De basiliek biedt plaats 
aan circa 5.000 gelovigen. De basiliek heeft een ovale vorm en de 
altaarruimte wordt met een glazen wand afgesloten. Boven 
het tabernakel met het schilderij "Jezus ik vertrouw op U" verheft 
zich een holle, taps toelopende toren waardoor licht binnenvalt en 
waarvan de vorm doet denken aan de stralenbundel van het 
Jezusbeeld. Aan de andere kant van de kerk staat de vrijstaande 
klokkentoren van 77 meter hoog. Aan de toren bevindt zich op een 
sokkel in de vorm van een scheepsboeg een bronzen beeld van 
paus Johannes Paulus II die een duif vrijlaat.  
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De heilige zuster Maria Faustina heeft verschijningen ontvangen van 
Heer Jezus en van H. Maria en ook van andere heiligen, waarbij 
deze ook met haar spraken. Haar missie was om Gods oneindig 
grote barmhartige liefde weer opnieuw onder de aandacht te 
brengen en om de devotie tot de Goddelijke Barmhartigheid te 
verspreiden. Zuster Maria Diana vertelt ons over het leven van 
Faustina en visualiseert op een bijzonder persoonlijke manier de 
afbeelding van de Goddelijke Barmhartigheid.  
 
Woensdagmorgen vieren we de H. Mis in de Petrus en Pauluskerk. 
Het is vandaag een beetje regenachtig. Toch is de rondleiding, 
gegeven door een jonge man, over de Wavel met het Koninklijk Slot 
en een stukje binnenstad van Krakau goed te volgen en interessant 
Op donderdag 15 augustus de feestdag van Maria 
Tenhemelopneming gaan we weer richting Nederland.  
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We overnachten in Duitsland in Glauchau. `s Middags vieren we in 
het klooster St.Marienstern in Panschitz-Kukau de H. Mis . Op de 
terugreis komen we ook nog in Fulda waar het graf van de H. 
Bonifatius zich bevindt.  

Als je lang met elkaar in de bus zit kunnen de gesprekken echt 
overal over gaan. Er komen hele kledinglijnen voorbij. Soms wordt er 
zeer uitgebreid gekookt en worden allerlei tips aan de hand gedaan. 
Computerlessen worden gegeven.  
De laatste dag bezoeken we Kevelaer waar sinds 1642 een Maria-
bedevaartsoord is. Dan zit de reis er echt op en rijden we naar 
Leersum voor het afscheidsdiner. 

Ik groet u in het Pools “Do zobaczenia wkrótce” - tot ziens. 

Met vriendelijke groet, Elza Zuidervaart 

 

Zuster Faustina, Apostel van Barmhartigheid,  
1905-1938 

 
Zuster Maria Faustina Kowalska werd geboren op 25 augustus 1905 
in het Poolse dorpje Glocowice, als derde van tien kinderen.  
Ze ontving de doopnaam Helena.  
Na innerlijke strijd gaf zij in 1925 gehoor aan de roepstem van de 
Heer en werd zij kloosterlinge in de Congregatie van O.L. Vrouw van 
Barmhartigheid. Ze ontving de kloosternaam zuster Maria Faustina, 
waaraan later werd toegevoegd: “van het heilig Sacrament”. De 
naam Faustina betekent ‘begunstigde’. 
In verschillende kloosters vervulde zij de taken van keukenhulp, 
hovenierster en portierster. Uiterlijk onderscheidde zij zich in niets 
van haar medezusters, maar zij had een intens religieus leven, dat 
op velen een diepe indruk maakte. Dikwijls had zij verschijningen 
van Heer Jezus, Maria, engelen en heiligen. Ze bad veel voor de 
zielen in het vagevuur en voor de stervenden.  
De eerste verschijning, die zuster Faustina van Jezus mocht 
ontvangen, was te Plock (Polen) op 22 februari 1931.  
Zij verhaalt als volgt: 
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“Toen ik ’s avonds in mijn cel was, aanschouwde ik Jezus, gekleed 
in een wit gewaad. De rechterhand had Hij opgeheven om de Zegen 
te geven, met de andere raakte Hij zijn kleed aan ter hoogte van Zijn 
Hart. Uit het kleed, dat bij het Hart een weinig was geopend, 
schitterden twee stralenbundels: de ene was rood, de andere wit. Stil 
schouwde ik op naar de Heer. Mijn ziel was beangst, doch tevens 
opgetogen van vreugde. Na enkele ogenblikken zei de Verlosser tot 
mij: ‘Vervaardig een beeld van Mij, gelijk gij Mij nu aanschouwt, met 
het onderschrift: ‘Jezus, ik vertrouw op U!’ Ik wil dat dit beeld vereerd 
wordt, eerst in uw kapel en daarna in geheel de wereld.”  
Haar opdracht was de barmhartigheid van Jezus over de gehele 
wereld te verbreiden. Alle priesters moeten verkondigen hoe groot 
de barmhartigheid van Jezus is, dat de zondaars zich moeten 
bekeren, zonder vrees mogen zij tot Hem komen.  
Op verzoek van haar geestelijk leidsman vroeg zuster Faustina naar 
de betekenis van de witte en rode lichtbundels die uit het Hart van 
de Heer stralen.  
Jezus antwoordde haar: 
“Zij betekenen water en bloed. Het water dat de zielen rechtvaardigt, 
het bloed dat leven van de ziel is. Zij vloeien uit mijn op het kruis 
doorboorde Hart. Deze stralen beschutten de ziel tegen de toorn van 
mijn Vader.” 
 
Zuster Faustina overleed in geur van heiligheid op 5 oktober 1938 
aan tuberculose in het moederhuis te Lagiewniki bij Krakau. Ze was 
toen 33 jaar oud. Op 18 april 1993, op Beloken Pasen, de dag 
waarop het feest gevierd wordt van de Goddelijke Barmhartigheid 
van het H. Hart, werd zij te Rome zalig verklaard. De heiligverklaring 
voltrok zich op 30 april 2000.  
Heilige Paus Johannes Paulus II heeft de eerste zondag na Pasen 
uitgeroepen tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid: 
"Op die dag staan de diepste diepten van Mijn tedere barmhartigheid 
open. Ik stort een hele oceaan van genaden uit over die zielen die 
tot de fontein van Mijn barmhartigheid naderen. De ziel die te 
biechten zal gaan en de heilige communie zal ontvangen, zal 
volledige vergeving van zonden en straf ontvangen. Op die dag 
staan alle sluizen van de hemel, waardoor de genade vloeit, open." 
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God wil de wereld redden. Daarom gaf Hij aan Zuster Faustina de 
zending, de mensen op te wekken tot een onbegrensd vertrouwen in 
de Barmhartigheid van Zijn Goddelijk Hart.  
Zo sprak Jezus onder meer tot haar: 
“Weet, mijn dochter, dat mijn Hart de Barmhartigheid zelf is. Vanuit 
deze zee van Barmhartigheid vloeien stromen van genaden over de 
hele wereld. Geen ziel die tot Mij komt, gaat van Mij heen zonder 
gesterkt te zijn. Alle ellende verdwijnt in mijn Barmhartigheid en elke 
genade, die verlost of heiligt, stroomt uit deze bron. Ik wil dat de 
priesters tot de zondige zielen over mijn grote Barmhartigheid zullen 
preken”.  
Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid,  
die zr. Faustina ontving van Jezus:  
"Dit gebed geef Ik je, om de toorn van God te bedaren. O, hoe groot 
zijn de genaden, die Ik schenken zal aan hen die deze Rozenkrans 
bidden. Mijn barmhartigheid zal hen omhullen en beschermen 
gedurende hun leven en vooral in het uur van de dood." 
Het gebed, dat gebeden wordt om 15.00 uur, het uur waarop Jezus 
aan het kruis stierf, gaat als volgt:  
1 x Onze Vader ... 1 x Wees Gegroet ...  1 x Geloofsbelijdenis   
Bid op de 5 grote kralen: Eeuwige 
Vader, ik offer U op: het Lichaam 
en Bloed, de Ziel en de Godheid 
van Uw welbeminde Zoon, onze 
Heer Jezus Christus, tot vergeving 
van onze zonden, en die van de 
hele wereld.  
Bid op de kralen van elk tientje:  
V.: Omwille van Zijn smartelijk 
lijden, 
A.: wees barmhartig voor ons, en 
voor de hele wereld. 
Bid aan het eind van de 
rozenkrans:  
3x  Heilige God, Heilige Sterke 
God, Heilige Onsterfelijke God, 
ontferm U over ons en over de 
hele wereld.  
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Radio Maria opent een tweede studio in Heiloo 
 
Op zaterdag 26 oktober wordt er op het Heiligdom Onze Lieve 
Vrouw ter Nood in Heiloo een tweede studio van Radio Maria 
Nederland geopend in het bijzijn van bisschop Jan Hendriks. 
 
Naast de hoofdstudio in ’s-Hertogenbosch wordt er een tweede 
kleine studio geopend in het Julianaklooster in Heiloo. In deze studio 
worden opnames of live uitzendingen gemaakt die via de 
hoofdstudio in Den Bosch worden uitgezonden.   
 
Jeroen de Wit, rector van het Heiligdom, is hier enthousiast over: 
“Naar mijn idee sluiten onze visies en doelstellingen naadloos op 
elkaar aan: Door Maria tot Jezus. We geloven dat Maria een 
belangrijke voorspreekster en middelares is om mensen tot een 
relatie met Jezus te leiden. Nieuwe Evangelisatie met Maria als Ster. 
Radio Maria in de lucht, wij op de grond: een win-win situatie”. 
Bestuursvoorzitter Ger Zimmermann geeft aan dat Radio Maria met 
deze stap nieuwe mensen wil bereiken. “De mogelijkheid om op een 
nieuwe plaats in Nederland nieuwe gedreven mensen aan te trekken 
om de Blijde Boodschap van Jezus Christus via de radio uit te 
dragen past volledig in de ontwikkeling van Radio Maria. Het 
Heiligdom in Heiloo is daarbij een welhaast ideale plek.” 
 
De studio in Heiloo wordt op zaterdag 26 oktober officieel geopend 
door monseigneur Jan Hendriks die vanaf de eerste verkennende 
gesprekken betrokken is bij de totstandkoming van de 
samenwerking. “Het past wel heel goed dat Radio Maria aanwezig 
zal zijn in een bedevaartsoord waar Maria bijzonder wordt vereerd.  
We zijn blij Radio Maria te kunnen verwelkomen en op 26 oktober 
aanstaande de studio te openen”, aldus bisschop Hendriks. 
 
Radio Maria Nederland en het heiligdom in Heiloo nodigen alle 
geïnteresseerden uit om bij deze feestelijke gebeurtenis aanwezig te 
zijn. Het begint om 12:00 uur met een eucharistieviering waarbij mgr. 
Jan Hendriks de hoofdcelebrant zal zijn. Daarna volgt de officiële 
opening en een gezamenlijke lunch met alle aanwezigen. 
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