Parochieblad

De Apostel

Parochiekerk van de HH. Twaalf Apostelen
Beverwijk/Heemskerk, Kerstmis 2019

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

locatieteam:
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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Programma Kersttijd 2019
vrijdag 20 december
19.00 uur
uitgebreide boeteritus met gelegenheid tot persoonlijke belijdenis en
absolutie
zondag 22 december
4e zondag van de advent
10.00 uur H. Mis m.m.v. dameskoor

dinsdag 24 december
Kerstnachtmis m.m.v. dames- en herenkoor
19.00 uur kerk open
19.30 uur kerstverhaal met tussendoor kerstliederen
20.00 uur opening van de H. Mis
woensdag 25 december
1e Kerstdag
10.00 uur Hoogmis m.m.v. herenkoor
donderdag 26 december
2e Kerstdag
H. Stefanus, 1e martelaar
10.00 uur H. Mis m.m.v. dameskoor
zondag 29 december
Feest van de H. Familie, Jezus, Maria en Jozef
10.00 uur H. Mis m.m.v. herenkoor
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Zondag 29 december
van 14.00 uur tot 16.00 uur
Kerstmiddag in de Grenspost.
Met m.m.v. drie musici: Martin van Kleef en Dick Hogenhout aan de
piano, Clara ten Hacken met blokfluit.
Samen zingen we kerstliederen die met mooie kerstafbeeldingen
worden geprojecteerd op het scherm.
Clara ten Hacken zal aan de hand van beelden in een powerpoint
vertellen over de vlucht van Jozef en Maria naar Egypte.
Clara is 14 keer in Egypte geweest om onderzoek te doen naar
manuscripten in verschillende kloosters. Zij heeft de legende van de
heilige Aur onderzocht waar parallellen in te vinden zijn met het
geboorteverhaal van Jezus via de engel Gabriël.
Zij is in december 2015 daarop gepromoveerd en onlangs op 13
november is haar boek gepresenteerd aan de universiteit van
Leiden. Zij is ook vast teamlid bij onze geloofscursussen.
Er wordt koffie/thee en kerststol geserveerd en er is glühwein.
dinsdag 31 december
Sint Silvester
19.00 uur H. Mis m.m.v. het dameskoor
Intentie: Dankzegging voor het afgelopen kalenderjaar
Na afloop is er koffie/thee in het Tolhuis met oliebollen e.d.

woensdag 1 januari
Feest van de H. Maria, Moeder van God
10.00 uur H. Mis m.m.v. herenkoor
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40 jaar Talitakumi
In het weekend van 16 en 17
november was ik in het conferentieoord Emmaus waar het 40-jarig
bestaan van de zogenaamde
Talitakumiweekenden werd gevierd.
Omdat ik daar als priester aan
verbonden ben en jaarlijks zo’n
drietal weekenden mee beleef
hoorde ik daar natuurlijk bij te zijn.
Er waren 140 deelnemers
waaronder bisschop van
Burgsteden. Hij was hoofdcelebrant
tijdens de H. Mis waarmee het
jubileumweekend werd geopend.
In zijn verkondiging benadrukte hij
de rol van Jezus Christus in ons
geloof en natuurlijk ook in de
spiritualiteit van het weekend.
De weekenden zijn bedoeld om deelnemers de gelegenheid te
geven hun lichamelijke en mentale klachten aan Jezus voor te
leggen en te vragen om genezing. Dit alles gebeurt in een heel
katholieke setting met het vieren van de sacramenten zoals de
Eucharistie, de ziekenzalving en de mogelijkheid om te biechten.
Er is ook aanbidding die de hele nacht doorgaat.
In kleine deelgroepjes vertrouwen de mensen hun problemen aan
elkaar toe in deelgesprekken en zo nodig wordt dan voor elkaar
gebeden onder leiding van de 2 teamleden die bij elk deelgroepje
aanwezig zijn.
Het weekend begint op vrijdagavond en duurt tot zondagmiddag 4
uur. De locatie is over het algemeen een katholiek huis zoals
bijvoorbeeld het Diocesaan centrum in Heiloo of het Karmelklooster
in Sittard. Andere locaties zijn Den Haag , Leuvenheim en Helvoirt.
Een weekend kost rond €100, maar voor mensen met een krappe
beurs kan dat worden aangepast.
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Hoe is dit initiatief destijds ontstaan?
Ene pater Jowan de Kever uit België kreeg tot driemaal toe een
droom waarin hij de woorden “Talita kumi” hoorde. Uit het evangelie
van Mattheüs wist hij dat het ging over de opwekking van het
dochtertje van Jaïrus door Jezus (Marcus 5,41).
Met zeven begeleiders begonnen ze in 1979 weekenden te
organiseren die dus tot op de dag vandaag nog steeds gehouden
worden. In de eerste weekenden waren er vrij veel lichamelijke
genezingen, maar gaandeweg kwam het accent meer te liggen op
innerlijke genezing. Innerlijke verwondingen kunnen een belemmering zijn voor mensen om goede relaties te hebben met zichzelf,
met anderen en ook met God. Als men over verwonding spreekt dan
kan men denken aan mensen die: in hun jeugd verwaarloosd zijn,
niet gewenst waren, angststoornissen hebben, gepest zijn of nog
gepest worden, moeite hebben om te vergeven, gebrek aan geloof
en vertrouwen hebben, seksueel misbruikt zijn. Naast deze ernstige
verwondingen zijn er ook minder zware pijnlijke gebeurtenissen.
Zo ging ik in 1988 naar zo’n weekend terwijl ik nauwelijks wist wat
mij te wachten stond. Ik was wel zoekende naar een meer diepere
beleving van het geloof en naar de zin en het doel van mijn leven. Ik
had zeker ook wel wat lichamelijke ongemakken met name wat
betreft het gezichtsvermogen, maar ik had niet echt het idee op dat
punt iets bijzonders te verwachten. Het was een weekend, zo luidde
de aankondiging in een tijdschrift dat iemand bij mij in de brievenbus
had gestopt, voor innerlijke bevrijding en genezing. Met het idee van
‘baat het niet dan schaadt het niet’, fietste ik naar het Karmelklooster in Vogelenzang. Het weekend of liever de Geest van het
weekend heeft mij enorm geraakt en mij weer helemaal
teruggebracht in de Rooms-Katholiek kerk. Toen kon ik nog niet
vermoeden dat ik ooit als priester zou deelnemen in het team van
Talitakumi en dat ik als pastoor door het leven zou gaan. In het
jubileumweekend mocht ik een getuigenis geven over de impuls van
het weekend in 1988 toen ik 40 jaar was. Inmiddels zijn we 31 jaar
verder en hebben we ontzettend veel beleefd in het geloof waar ik
graag in dankbaarheid en met veel vreugde van wil getuigen. Moge
Gods wil daarin geschieden. Deo volente.
Pastoor Henk Niesten
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Samenwerkingsverband regio Beverwijk en regio
Heemskerk
Vanaf 2014 was er een samenwerkingsverband in de regio
Heemskerk, een samenwerking tussen de parochie ‘De Goede
Herder’ in Castricum, de parochie ‘Onze Lieve Vrouw Geboorte’ in
Uitgeest en de parochie ‘ H. Laurentius en H. Maria’ te Heemskerk.
In 2014 was het de bedoeling dat in de regio Beverwijk ook een
samenwerkingsverband tot stand zou komen. Dit is niet gelukt. Er
kwam een splitsing tussen Beverwijk, regio A (St. Eloy met de
parochies H. Agatha, Regina Coeli en H. Odulphus in Wijk aan Zee),
en Bevenwijk, regio B (de parochie ‘H. Jozef’ in Velsen-Noord, de
Apostelparochie en de geloofsgemeenschap ‘Onze Lieve Vrouw van
Goede Raad’, kerkend in het klooster Sancta Maria).
Vanaf 1 januari 2020 wordt de regio Beverwijk en de regio
Heemskerk samengevoegd tot één samenwerkingsverband onder
de naam ‘De Ark’. Deze naam werd op de vergadering van het
samenwerkingsverband voorgesteld. De dieren stappen twee aan
twee de ark in, de toekomst tegemoet. In de regio Heemskerk
nemen uit iedere parochie twee vertegenwoordigers deel aan het
samenwerkingsverband; in de regio Beverwijk twee uit regio A en
twee uit regio B. Vanuit regio A Beverwijk Cor Hienkens en Karin van
der Mei en vanuit regio B Beverwijk Leny Dekker en Martin van
Kleef. Deken A.M. Cassee en pastoor Kaleab zijn in het bestuur van
het samenwerkingsverband voorzitter in solidum (ieder hoofdelijk
aansprakelijk).
Het samenwerkingsverband De Ark streeft naar een pastorale,
financiële en bestuurlijke samenwerking met als uitgangspunt dat
iedere parochie zelfstandig blijft en eigen verantwoordelijkheid
draagt voor een solide financiële positie en voor een adequate
inkomstenbron. Iedere parochie behoudt haar rechtspersoonlijkheid.
In het samenwerkingsverband De Ark zijn de volgende priesters
actief: deken Cassee, pastoor Kaleab, pastoor Overmars, pastoor
Mathew, pastoor Niesten, kapelaan Teun Warnaar.
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Ook diaken Marcel de Haas is actief in dit verband. De priesters en
de diaken worden voor de weekenden ingeroosterd voor de
verschillende parochiekerken. Pastoor Niesten heeft een
uitzonderingspositie, hij is emeritus en valt uit dien hoofde niet meer
onder het benoemingenbeleid van het bisdom.
Deken Cassee is administrator van de Apostelparochie en pastoor
Niesten doet de pastoorswerkzaamheden namens deken Cassee.
De bestuursleden van het samenwerkingsverband De Ark worden
voor 4 jaar benoemd door het bisdom. Iedere parochie heeft een
locatieteam (voorheen locatieraad), benoemd door het bestuur van
De Ark.
Het locatieteam coördineert de dagelijkse gang van zaken in en rond
de kerk en in de parochie. Wat de Apostelparochie betreft mogen wij
ons verheugen in het grote aantal vrijwilligers, die de parochiële
taken vervullen. Hartelijk dank!

Nieuws van het locatieteam
Actie KERKBALANS
In alle parochies van Nederland wordt in januari 2020 de actie
KERKBALANS gehouden, een actie, die bedoeld is om de financiën
van de eigen parochie op orde te houden.
Onze parochie heeft de taak om 3 gebouwen te onderhouden,
namelijk de Apostelkerk, de Grenspost en het Tolhuis. Het zijn
houten gebouwen, gebouwd in 1962, die regelmatig onderhoud
nodig hebben. Wij hebben gelukkig geen hoge steigers nodig, zoals
bij de Laurentiuskerk in Heemskerk.
Volgens deken Cassee heeft de Apostelparochie slechts een
keukentrapje nodig om het onderhoud te doen En dat scheelt heel
veel geld.
Toch heeft onze parochie de actie KERKBALANS nodig om het
evenwicht tussen inkomsten en uitgaven te behouden. Daarom doen
wij in januari 2020 weer een beroep op uw vrijgevigheid.
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In januari krijgen alle parochianen een brief met het verzoek om ook
in 2020 weer mee te doen met de actie KERKBALANS.
U kunt dat op verschillende wijzen doen:
−

uw bijdrage overmaken op ING bank,
IBAN: NL12INGB 0655 9139 98 t.n.v Kerkbestuur
Apostelkerk, Beverwijk, onder vermelding van Kerkbalans.

−

contant geld in een envelop doen en deze deponeren op de
collecteschaal of in de Apostelbus.

−

via een periodieke overboeking uw bijdrage leveren aan de
actie Kerkbalans.

Uw bijdrage aan de actie KERKBALANS komt in aanmerking voor
belastingaftrek. Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en
tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot
maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.
Uw bijdrage komt geheel ten goede aan de Apostelkerk.
Martin van Kleef
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Nieuws van de PCI
Beste medeparochianen,
Het is weer bijna Kerst, waarbij we met blijdschap de geboorte van
onze verlosser mogen vieren. Dit is voor ons katholieken een
feestelijke tijd waar we bij stil moeten staan. Een grote gebeurtenis
die gezien mag worden als een daad van Gods naastenliefde voor
ons allemaal.
Voor mij persoonlijk ook een tijd van dankbaarheid en om extra stil te
staan bij mijn medemens. Met name dan ook hen die onze hulp
soms meer dan hard nodig hebben.
Uw PCI bestuur is een schakel die o.a. de noodlijdende medemens
en instanties verbindt om zo onze naastenliefde om te zetten in
daden. Maar ook het bieden van een luisterend oor en zo nu en dan
een helpende hand, als eerste stap, naar het zoeken van een
oplossing.
In heel uitzonderlijke gevallen heeft het bestuur besloten een
geldelijke lening te geven die meestal wordt terug betaald. In heel
uitzonderlijke situaties zijn we genoodzaakt om de lening om te
zetten in een gift. Het doel blijft natuurlijk dat we onze medemens
weer op weg helpen.
We doen er als bestuur alles aan om onze reserve goed te houden
en alleen in uiterste nood aan te spreken als we alle andere
mogelijkheden hebben geprobeerd of minimaal hebben overwogen.
Mocht u op de een of andere manier de komende tijd een extra daad
van naastenliefde willen doen wil ik u vragen om uw eigen
parochiële Caritas Instelling te gedenken.
In november is er in het speciale Caritas weekend een collecte
gehouden waar wij u nog in het bijzonder voor willen bedanken.
De opbrengst daarvan was € 252,-Met vriendelijke groet,
Menno Rekers namens het PCI bestuur.
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Een nieuwe kerststal
Vorig jaar kon ik de kerststal terug nemen van de St. Jozefkerk uit
Haarlem. Die had ik destijds overgenomen van de zusters
Franciscanessen uit Bennebroek, omdat het klooster daar ging
sluiten. Ik heb hem in mijn garage uitgestald en open gesteld voor
het publiek. Dat was natuurlijk een verrassing en onlangs sprak een
buurvrouw mij nog aan met de vraag of ik dit jaar weer een stal ga
neerzetten.
Dat ga ik dus zeker doen, maar nu is het stuivertje wisselen, want
mijn kerstgroep met die grote beelden komt in de kerk te staan en
die van de kerk komt in mijn garage. Chris heeft het nodige
herstelwerk gedaan en de stal aangepast, dus het mag zo een
mooie uitstelling zijn van het kerstgebeuren met een nieuwe
kerstgroep in de Apostelkerk. Ik zal mijn best doen om in mijn
garage ook weer iets moois neer te zetten. Kom gerust eens langs.
Alvast een zalig Kerstmis gewenst.

- 11 -

Lourdesnovene en open middag
Van 19 t/m 27 oktober vond
weer de Lourdesnovene
plaats. De grot met Maria
en Bernadette stond mooi
opgesteld vooraan in de
kerk. Aan het slot van elke
Mis hielden we onze lichtprocessie in een ommeang
door de kerk tot bij de grot.
Soms was het zo druk dat
de er een soort filevorming
ontstond waar niemand zijn
geduld bij verloor, want het
is alleen maar mooi om zo
onderweg te zijn.
Het slot op zaterdagavond en op de zondagmorgen was heel
bijzonder vanwege de handoplegging en de muzikale bijdrage van
Clara te Hacken en Shirley Zichem. De eerste speelde het Ave
Maria en Shirley zong een heel mooi Marialied, beiden werden
begeleid door Martin op het orgel. Dat was een voortvloeisel uit de
Open Middag die inmiddels een traditie is geworden, want nu al voor
de derde keer vond dit plaats tijdens de Lourdesweek.
De open dag stond in het teken van “Jezus geneest”. Het echtpaar
Karel en Tiny Pouwels hebben het ingeleid vanuit hun ervaring met
dit onderwerp. Beiden zijn al jaren betrokken bij de Katholieke
Charismatische Vernieuwing en zo organiseren zij ook de zg.
Emmausdagen. Dat betekent 3 tot 5 dagen in stilte luisteren naar
wat Jezus jou persoonlijk wil zeggen.
Dat gaat via gebed, voordrachten, persoonlijke begeleiding in
gesprekken en natuurlijk ook via het beleven van de Sacramenten
van eucharistie en biecht. Karel is ook al jarenlang teamlid van de
Talitakumi-weekenden waarover u in dit parochieblad meer kunt
lezen.
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De opkomst was zonder meer goed te noemen met bijna 60
deelnemers. Met 8 deelnemers uit onze eigen Apostelkerk hadden
we daarin een bescheiden aandeel. Maar misschien dat de oproep
tot gebed een goede ondersteuning is gebleken. Velen bleven nog
na en kregen soep en broodjes en sloten daarna aan voor de H. Mis
van 19.00 uur waarin pastoor van de Linden concelebreerde en
meedeed in de handoplegging. Veel dank aan allen die hebben
bijgedragen aan het welslagen van novene en open middag.
Pastoor Henk Jozef Niesten

Kindernevendienst
Op Christus Koning 24 november was er weer kindernevendienst. Ik
telde 8 deelnemers en er waren twee begeleiders, Jesse en Paloma.
Aan het slot van de H. Mis heb ik de kinderen even naar voren
geroepen om te horen wat ze gedaan hadden en te horen welke
kroon Jezus heeft gedragen. Dat was dus de doornen kroon. Maar
nu had ik een gouden kroon meegenomen. Die past op het feest van
Christus Koning heel goed op het hoofd van Jezus Christus, maar
ook op het hoofd van ieder kind dat Jezus Christus wil volgen. Zo
mocht ieder kind even de gouden kroon dragen terwijl het
dameskoor het slotlied zong “Aan u o Koning der eeuwen”.
Op elke derde zondag van de maand is er kindernevendienst. De
eerstvolgende is op 15 december tijdens de H. Mis van 10 uur.
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Stille Omgang 2020
Ieder jaar in de maand maart lopen duizenden christenen in
zwijgende verbondenheid de Stille Omgang, een nachtelijke stille
bedevaartstocht door het centrum van Amsterdam, langs de route
die de pastoor van de Oude Kerk op 15 maart 1345 liep. Hij was
getuige geweest van een Eucharistisch wonder in het huis van een
zieke man aan de Kalverstraat: HET MIRAKEL VAN AMSTERDAM
en droeg het Heilig Sacrament ( de hostie) terug naar de Oude Kerk.
Ook komend jaar vindt de Stille Omgang plaats en wel in de nacht
van 21 op 22 maart 2020. Ongeveer 4000 biddende bedevaartgangers in het duistere uur, voelen zich verbonden met Jezus
Christus, die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht
voor onderweg. Zij vieren in vele Amsterdamse kerken de
Eucharistie, om God dank te zeggen.
Elk jaar is er een andere intentie. De intentie voor het jaar 2020 luidt:
“De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander....”
Deze intentie is ontleend aan Frans van der Lugt S.J.
Liefde en luisteren. Zo staan we al lopend stil, 5 jaar na de moord op
pater Frans in Syrië
Met de stilte van ons luisteren geven wij ruimte aan het spreken van
de ander. Luistert iemand echt, dan voelt de spreker zich vrij en
meer zichzelf. Wie echt luistert wil geen advies geven of macht
hebben......of...........Voor ons: proberen te luisteren in de innerlijke
stilte, naar het Woord van God? Dan kan ook dat woord
binnenkomen als scheppende aanwezigheid vol liefde.
We starten op zaterdagavond 21 maart 2020 met het Sacramentslof
om 20.15 uur in de Apostelkerk aan de Van Riemsdijklaan 120 te
Beverwijk.
Om 20.45 uur staat de bus klaar bij de kerk om ons te vervoeren
naar Amsterdam, alwaar we in de “Papegaai”, de schuilkerk aan de
Kalverstraat, een eucharistieviering bijwonen als dankzegging.
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Na de viering voegen wij ons in de lange stoet om de weg te lopen
die ook in 1345 door de toenmalige pastoor werd gelopen in
duisternis, zonder uiterlijk vertoon.
Fijn om met zoveel mensen uit alle windstreken dit Mirakel van
Amsterdam te herdenken.
Wilt u komend jaar ook met ons mee, dan is er plaats voor u in de
bus. Wij zijn al druk bezig met de voorbereiding.
In de maand januari 2020 zullen wij de parochies informeren waar
de buskaarten te koop zijn. Wij vragen een bijdrage van
€ 12,50. Van deze bijdrage betalen wij de kosten van de bus en
maken we € 2,50 p.p. over aan de organisatie van de Stille Omgang
Amsterdam, die alles in goede banen leidt om deze bedevaart te
verwezenlijken.
U GAAT TOCH OOK MEE? WE REKENEN OP EEN BUS VOL!!!!!
Mocht u vragen hebben, dan mag u mij natuurlijk altijd persoonlijk
aanspreken of per telefoon 06-10812001
Mede namens Roneke van der Linde,
Leny Dekker
Organisatoren Stille Omgang
Zustergezelschap Stille Omgang
Velsen-Noord, Beverwijk, Heemskerk en omstreken
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Cursusaanbod 2019
CaFÉ-cursus in de Grenspost
- slotavond nr. 7 op 21 januari
2020 met introductie van de
alpha-cursus
- info: pastoor H. Niesten
0251-294 367
- aanmelding voor die avond is niet
nodig
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 noodzakelijk via e-mail: hjozefniesten@planet.nl
- of tel. 0251-294367
Dit wordt al weer de 8ste Alpha-cursus in onze Apostelparochie.
Om half zeven ’s avonds zijn de tafels weer gedekt en staat de
warme maaltijd weer klaar. Het team heeft er zin in en hoopt dat er
ook weer parochianen zijn die zo’n cursus wel eens willen beleven.
Van harte aanbevolen. Bidden voor het welslagen mag iedereen,
aanbevelen ook. Tegen de Kersttijd liggen er weer folders klaar om
uit te reiken.
Vooral belangrijk is dat we bidden voor
het welslagen en dat de harten van
mensen open mogen gaan om
nieuwsgierig te worden naar het
geloof. U kunt ook de pastoor attent
maken op iemand die kandidaat zou
kunnen zijn.
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Ervaringen van een CaFe bezoeker
Er is me gevraagd een stukje te schrijven, over de CaFe avonden.
Nu ben ik helemaal niet van het stukjes schrijven, maar ik ga het
toch proberen.
Jaren geleden ben ik ook naar het CaFe geweest, toen onder leiding
van pastoor Domen. Ik heb deze avonden als gezellig en leerzaam
ervaren. Dus toen we door pastoor Niesten werden uitgenodigd,
voor het CaFe, ben ik weer heen gegaan.
Even iets over het CaFe, het is een cursus om meer thuis te raken in
het katholieke geloof, op een heel ontspannen manier met het geloof
bezig te zijn.
Het zijn 7 avonden, we hebben er 5 gehad dus nog 2 te gaan.
We beginnen met een DVD presentatie van 35 minuten, gegeven
door David Payne. Hij vertelt met veel humor en op een bijzonder
boeiende manier, over het thema van de avond.
Er zijn 7 thema’s namelijk:
• God beter leren kennen
• Gods Liefde leren kennen
• Gods vergeving leren kennen
• Gods hulp leren kennen
• Gods woord leren kennen
• Gods Geest leren kennen
• Gods Hoop leren kennen

David Payne
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Daarna gaan we in groepjes, aan de hand van vragen die betrekking
hebben op het thema van de avond verder praten. Dit onder het
genot van een drankje, koffie, thee, water, nootjes en een blokje
kaas. Door het praten met elkaar, krijg je soms een andere kijk op
het onderwerp. Het is leerzaam om andere meningen te horen. Het
is een goede manier om op ontspannen wijze met het geloof bezig te
zijn. Deze cursus is een echte aanrader.
De avonden zijn los van elkaar te volgen. Er zijn nog 2 avonden n.l.
10 december en 21 januari 2020
De avonden beginnen om 19.30 en duren tot 21.00 uur, we
beginnen met koffie/thee.
Misschien tot dan.
Groeten Nelleke Sinnige

Misdienaars en acolieten

I
Ik ben zo vrij geweest om 12 misdienaars en acolieten te wensen.
Tot nog toe heb ik er 8 kunnen noteren. Dus we moeten nog wat
speurwerk verrichten om tot die gewenste 12 te komen, wat zo past
bij onze 12 Apostelenkerk.
In feite is het in deze tijd zo dat we allemaal eens moeten
onderzoeken hoe we apostel kunnen zijn.
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Wat is mijn roeping, kun je je afvragen. De Geest van God kan je dat
influisteren. Dat wordt nog duidelijker als iemand, bijvoorbeeld de
pastoor, je vraagt voor een bepaalde taak. Voor velen binnen onze
parochie is het al heel duidelijk en zij zetten zich met veel energie in
voor de kerk. Dat is om heel dankbaar voor te zijn en dat willen we
ook zeker aan het eind van het kalenderjaar uiten. Maar nu nog een
paar misdienaars erbij, groot of klein.
Met zijn twaalven betekent dit dat je ongeveer één keer in de maand
moet dienen.
Wie zich geroepen voelt mag zich bij mij aanmelden:
Pastoor Niesten: e-mail: hjozefniesten@planet.nl
Tel.: 0251-294367

Eerste Communie 2020
Ik schat in dat we zeker twee kinderen hebben binnen onze parochie
die Eerste Communie willen doen. Zij krijgen na Nieuwjaar een
oproep om mee te doen in de voorbereiding. Als er nog anderen zijn
dan kunnen die zich bij mij aanmelden.
Pastoor H. J. Niesten 0251-294367
e-mail: hjozefniesten@planet.nl

Eerste Communie 2019
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Jongerengroepen Beverwijk – Castricum –
Heemskerk – Uitgeest
Voor tieners en twintigers hebben we ongeveer eens in de maand
(van oktober tot juni) een jongerenbijeenkomst; meestal is dat in
Heemskerk (in de Mariakerk of Laurentiuskerk), maar soms ook in
Uitgeest (vaak bij bijzondere feesten).
De jongeren komen meestal in twee aparte groepen bij elkaar, maar
bij bijzondere gelegenheden zoals met Kerst en Pasen hebben we
ook gezamenlijke bijeenkomsten.
Na het H. Vormsel worden de vormelingen uitgenodigd voor de
tienergroep, maar jongeren die niet gevormd zijn, zijn ook zeker
welkom! Kom er gewoon een keer bij! Momenteel zijn er in totaal
zo’n 40 jongeren betrokken bij onze activiteiten (beide groepen zijn
ongeveer even groot).
Tijdens de maandelijkse catechese bijeenkomsten met Kapelaan
Teun behandelen we onderwerpen die met de Kerk te maken
hebben en relevant zijn voor de jongeren. De onderwerpen kunnen
zeer uiteenlopen en zijn meestal ingegeven door vragen van de
jongeren zelf. Een aantal jaren geleden hebben we ons tijdens de
vluchtelingencrisis ons verdiept in wat wij als Christenen kunnen
doen. We hebben het ook over de gebeden tijdens de Heilige Mis
gehad (die zijn “moeilijk te begrijpen” en hebben “vreemde
woorden”): als je weet wat ze betekenen, zijn die helemaal niet zo
moeilijk meer. Een aantal keer hebben we de zondagslezingen
samen gelezen, want ook die lezingen en de homilie zijn soms
moeilijk te begrijpen voor jongeren.
Naast de catechesebijeenkomsten hebben we ook sport en
gezelligheidsactiviteiten: we doen mee met sporttoernooien van de
RK Jongeren in Leiden (afgelopen keer werden onze tieners
kampioen tijdens het zaalvoetbaltoernooi!), de volleybaltoernooien
van de jongeren van de PKN en we voetballen eens per jaar samen
met de seminaristen van Heiloo en Nieuwe Niedorp.
Een aantal keer per jaar eten we samen (uiteraard een Kerstdiner,
maar ook een barbecue bij het begin en het eind van het
catechesejaar).
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Ben je tiener of twintiger? Je bent van harte welkom om een keer te
komen meedoen!
Stuur gerust een email naar sindo@xs4all.nl om meer informatie te
vragen of je aan te melden.
Dit zijn de komende data (allemaal op zondag) voor de
tienerbijeenkomsten: 15 december (Kerstdiner), 12 januari
("Nieuwjaar"), 2 februari, 1 maart (Vastentijd), 29 maart (over het
Paasfeest), 3 mei, 31 mei (Pinksteren), 28 juni (afsluiting van het
jaar).
En voor de 16+ers: 15 december, 19 januari, 16 februari, 21 maart
(zaterdag), 19 april, 17 mei, 28 juni.
Jullie zijn van harte welkom!
Mede namens Kapelaan Teun Warnaar,
Sindo Núñez Queija (sindo@xs4all.nl)

De H. Mis in Westerheem
In het verzorgingshuis Westerheem vieren we 2x per maand de H.
Mis. Er is nu een nieuwe geestelijke verzorger gekomen in de
persoon van Gonnie Rutte-Erkelens.
Op haar vraag om vanaf januari de H. Mis te vieren op de 2e en 4e
woensdag van de maand hebben we positief kunnen antwoorden.
Dat gaat per 2020 in. Alleen in januari zal het zijn op 15 en 29
januari en dat is dan bij uitzondering de 3e en 5e woensdag van de
maand. Vanaf 12 februari houden het nieuwe schema aan.
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Kruiswoordpuzzel
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Kleurplaat
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10-daagse bedevaart naar Normandië en Bretagne
(Lisieux, Pontmain, Mont St. Michel, St Anne d’ Auray)
7 juli t/m 16 juli 2020
Vanuit de Apostelparochie te Beverwijk wordt voor de 34e keer een
bedevaart georganiseerd. Het wordt een bedevaart met een heel
mooi en afwisselend programma. Daarbij wordt ook rekening
gehouden met de leeftijd van de deelnemers.
Wij gaan eerst naar Lisieux, de stad
van de H. Theresia; zij werd slechts
24 jaar oud. Pelgrims uit de hele
wereld komen naar Lisieux om de
heilige te eren; zij leefde in de
verborgenheid van de Carmel.

Theresia van Lisieux
op 13-jarige leeftijd
In Pontmain, gelegen op 30 km boven Laval, is Maria in 1871
verschenen aan enige kinderen. In het dorpje is naast de
parochiekerk ook een basiliek gebouwd.
Vanuit Pontmain gaan wij naar het majestueuze Mont St. Michel,
een van de drukbezochtste bezienswaardigheden van Frankrijk. Op
het voormalige eiland staat de Benedictijner Abdij met het vergulde
beeld van Michaël. Dagelijks bidden wij in de Apostelkerk tot de
H. Michaël.
In St. Anne d’Auray verscheen in 1623 Sint Anna, de moeder van
Maria, aan boer Nicolazic en vroeg hem een kapel voor haar te
bouwen en wel op de plek, waar het beeld van Sint Anna in de akker
gevonden werd.
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Nu staat er op een immens plein een 19-eeuwse basiliek. De
verschijning en de wonderen, die daarna gebeurd zijn, worden
aanschouwelijk voorgesteld in het wassenbeeldenmuseum.

Basiliek van St. Anne d’Auray
Op het zuidelijke puntje van Bretagne, in het hart van de Bretonse
Rivièra ligt Benodet. De rivier de Odet stroomt door Benodet naar
open zee. Vanuit dit stadje gaan wij de mooiste gedeelten van
Bretagne verkennen. We bezoeken de kerk van Confort, waar een
houten wiel met twaalf klokjes hangt voor gehoorgestoorde kinderen,
het stadje Douarnenez, de kreeftenhaven van Bretagne en Pointe du
Raz, het uiterste puntje van Bretagne. Een bezoek aan de beroemde
calvaire van Pleyben, een Golgotha-voorstelling uit 1555, mag niet
ontbreken.
Op de terugweg overnachten wij in de stad Rouen met de prachtige
gotische kathedraal Notre-Dame en de plaats waar Jeanne d’Arc tot
de brandstapel werd veroordeeld.
Begin januari 2020 wordt het programma met inschrijfformulier
verspreid onder potentiële deelnemers. Ook zullen er exemplaren
achter in de kerk neergelegd worden.
Martin van Kleef, reisleider
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H. Catharina Labouré,
de heilige van de Wonderdadige Medaille
Leven
Op 2 mei 1806 werd Catharina geboren in Fain-les-Moutiers als
achtste van tien kinderen in een welvarend boerengezin.
Catharina, met de roepnaam Zoé, verloor haar moeder toen ze 9
jaar was. Wenend klom het meisje op een stoel om het beeld van
Maria te omhelzen en ze zei tot Haar: ‘Vanaf nu zult u mijn moeder
zijn.’
Toen Catharina 12 jaar was, kreeg zij de zorg voor het gezin en de
huishouding, waardoor zij niet naar school kon. Ze deed haar werk
met kalmte, wijsheid en grote zorgvuldigheid. Ze ging vaak naar de
H. Mis en de aanbidding.
Op een nacht had ze een droom: Ze was in de kerk en bij de
uitgang, keek een oude priester haar aan en zei: ‘Meisje, het is goed
voor zieken te zorgen. Op een dag zul je naar mij komen. God heeft
plannen met jou, vergeet dat niet.’
Het bleek de heilige Vincentius a Paulo te zijn, de stichter van de
Congregatie der Missie en van de Congregatie van de Zusters van
Liefde. In 1830 trad zij in bij die congregatie, nadat haar vader met
grote tegenzin eindelijk daarin had toegestemd. Na drie maanden
postulaat werd zij overgeplaatst naar het huis aan de Rue du Bac in
Parijs, waar zij met liefde voor de armen en zieken zorgde.
Zij ontving buitengewone genaden: Jezus vertoonde zich aan haar in
het Heilig Sacrament tijdens de Mis (behalve als zij twijfelde); het
Hart van de H. Vincentius a Paulo verscheen aan haar; ze
voorvoelde de op handen zijnde Revolutie in Frankrijk. Ze vertelde
alles aan haar biechtvader, die haar niet geloofde.
In de nacht van 18 op 19 juli in 1830, werd Catharina gewekt door
een klein kind, gekleed in het wit, dat haar naar de kapel bracht. In
de kapel brandden alle kaarsen en de H. Maagd verscheen, knielde
neer voor het tabernakel en ging op een stoel zitten.
Catharina haastte zich naar haar toe, en neerknielend bij haar legde
ze haar handen op de schoot van de H. Maagd. Maria sprak twee
uur lang met haar.
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Zij vertelde dat God voor Catharina een opdracht had, die moeilijk
zou zijn; dat er in Frankrijk vele rampen zouden gebeuren, maar dat
er vele genaden zouden worden uitgestort over ieder die aan de voet
van dit altaar kwam bidden. Maria beloofde haar te helpen en ook de
beide congregaties zouden beschermd worden. Na de verschijning
bracht het kind Catharina weer terug naar haar kamer. Haar
biechtvader vond alles verbeelding en zinsbedrog.
Daarna, op 27 november, verscheen aan Catharina tijdens het
avondgebed een afbeelding van de Wonderdadige Medaille, met de
belofte van het verkrijgen van een aflaat en de bescherming van
Maria. Catharina ontving hierbij de opdracht om deze medaille te
laten slaan en te verspreiden. Haar biechtvader echter geloofde haar
niet en sprak haar streng toe.
In december daarna verscheen Maria voor een derde maal, nu met
schitterende edelstenen aan haar vingers, van waaruit lichtstralen op
aarde schenen. Uit sommige edelstenen kwamen geen stralen, want
die stellen de genaden voor die de mensen vergeten te vragen aan
Maria. Maria zei haar ook dat ze niet meer zou verschijnen, maar dat
Catharina haar nog wel innerlijk zou horen.
In januari 1831 werd Catharina ingekleed en overgeplaatst naar het
klooster van Enghien (bij Parijs), waar ze de zorg kreeg voor de
kippen, de tuin, de duiven en de koeien.
De innerlijke stem drong er bij haar op aan dat de medaille zou
worden geslagen. Deze keer overlegde haar biechtvader met een
collega en met de bisschop, die geen enkel bezwaar had en de
medaille liet maken.
Al meteen na de eerste levering gebeurden er talrijke wonderen
mee, zodat de medaille ‘wonderdadig’ werd genoemd.
De nederige Catharina bleef gedurende haar hele leven onbekend.
Zij werkte in de tuin, de keuken, de linnenkamer en als portierster,
waarbij ze de armen liefdevol ontving en ze verzorgde de oude
mannen.
Maria had haar ook gevraagd om een beeld van Haar met de
wereldbol in Haar handen in de kapel te plaatsen. Aan het eind van
- 27 -

haar leven, toen Catharina op ingeving van haar innerlijke stem
hierover met haar Overste sprak, werd ook deze wens ingewilligd.
Op 31 december 1876 is Catharina rustig ingeslapen. Haar relieken
(haar lichaam is nog intact) bevinden zich in de kerk in de Rue du
Bac te Parijs. Daar wordt ook de stoel getoond waarop Maria in 1830
had gezeten. Haar biechtvader J. Aladel heeft haar visioenen
beschreven.
In 1947 werd zij heilig verklaard. Haar liturgische feestdag is 28
november. (Het Feest van O.L. Vrouw van de Wonderdadige
Medaille wordt gevierd op 27 november.)

Spiritualiteit
Catharina wijdde zich aan Maria toe en nam Haar als haar Moeder
aan. Catharina aanvaardde alles wat haar overkwam en tegenslag
en moeilijkheden bracht zij in gebed bij de Heer. Zij was
gehoorzaam, nederig en bescheiden. Vol liefde zorgde zij voor
armen en zieken. ‘Wanneer de Heilige Maagd ons iets te lijden
bezorgt, verleent ze ons juist een gunst’, zei Catharina. Zij beleefde
de H. Mis intens en zij bad met heel haar hart.
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Verschijning van de Wonderdadige Medaille
Op 27 november, tijdens het avondgebed, zag Catharina een
tableau waarop Maria stond afgebeeld met uit haar handen stralen
lichtbundels. Daarbij hoorde zij zeggen: ‘Deze lichtbundels zijn het
symbool van de genaden die Maria voor de mensen verkrijgt.’
Rondom het tableau zag zij in gouden letters geschreven: ‘O, Maria,
zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u
nemen’.
Op de achterkant van het tableau verschenen de letter M, initiaal van
Maria met daarboven een kruis en onderaan de heilige Harten van
Jezus en Maria. De stem voegde er duidelijk aan toe: ‘Laat een
medaille slaan naar dit model. De personen die haar zullen dragen
zullen een aflaat ontvangen en zij die die korte aanroeping
uitspreken met vroomheid, zullen heel in het bijzonder de
bescherming van de Moeder Gods genieten’.

GEBED op de Wonderdadige Medaille:
O, Maria, zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht
tot u nemen.

Clara ten Hacken
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