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

☎  0251-237343 (kerk) 

Postbus 246   1960 AE Heemskerk 
www.apostelkerk.nl 

 
 
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 
 
 
 

mailto:Grenspost@apostelkerk.nl
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Coronavirus 
 
En God sprak: “Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op 
Ons gelijkend. En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld 
van Hem schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.” (Genesis 
1,26a , 27) 
De mens, corona op de schepping van God, werd door de bekoring 
van één appel met een dodelijk virus behept.  De ijver om dat virus 
tegen te gaan is ongekend groot. Mensen moeten anno 2020 in 
quarantaine, veertig dagen in isolement om vrij van contacten met 
medemensen het virus een zachte dood te laten sterven. De 
quarantaine berekening van het RIVM is beperkt tot 14 dagen en 
dan moet het coronavirus uitgeschakeld zijn. Ondanks al deze 
voorzorgsmaatregelen waarbij onze bisschoppen ook hun 
verordeningen hebben aangereikt t.a.v. tongcommunie, 
wijwaterbesprenkeling en vredeswens met een knipoog en geen 
hand, vallen er toch steeds weer gelovigen en ongelovigen ten prooi 
aan het virus van de ongehoorzaamheid van Eva en Adam. Is het 
niet door de griep dan zijn er talrijke andere opties waaraan de 
fysieke mens eens zal moeten bezwijken. Daar kan zelfs de lieve 
moeder van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu ons 
niet aan doen ontkomen. Ook is er geen enkele injectie te bedenken 
die de mens immuun maakt voor welk virus dan ook. Sinds de eerste 
mens, man en vrouw, is dus het ‘trieste’ lot eens te moeten sterven.  
Maar toch, veertig dagen van bezinning, een quarantaine in het 
spoor van Jezus in de woestijn tekent de weg naar de overwinning 
van het leven op alle noodlottige bacteriën en andersoortige 
moordzuchtige onze lieve beheersbeestjes die ons gewaardeerd 
leven hier en nu willen opvreten. Alleen Hij, Jezus, mijn 
OnzelieveHeerbeestje, is het tegengif voor welk virus dan ook. Een 
injectie met geloof in het hart en een bijbehorende consumptie van 
zijn lichaam in het zuivere brood doet ons de dood passeren en het 
leven overwinnen. Dat mag de grote betekenis zijn van het 
aanstaande Paasfeest. Voor nu alvast een Zalig Pasen toegewenst. 
 
Pastoor Henk Jozef Niesten 

PS  Elders in dit parochieblad vindt u meer info over maatregelen 

en richtlijnen voor onze kerken. 
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Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren 

 
In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen 
de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Neder-
landse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle 
publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, wor-
den voor de gehele Paastijd tot en met Pinksteren (op 31 mei) afge-
last. Tot en met 31 mei zijn alle Eucharistievieringen op de 
doordeweekse dagen en op zaterdag en zondag in de Apostelkerk 
afgelast. 
Op de donderdag is de Apostelkerk vanaf ’s morgens 08.00 uur tot ’s 
avonds 19.00 uur open voor Eucharistische Aanbidding. 
 
Livestreams en Radio 
Op de website www.apostelkerk.nl kunt u onder het kopje 
’nieuws’  livestreams en radio aanklikken. U krijgt dan een overzicht 
van de mogelijkheden om via de TV of de computer de Eucharistie 
en andere plechtigheden te volgen. 
 
Het overzicht van vieringen voor de Goede Week en Pasen ziet er 
dan bijvoorbeeld als volgt uit: 
 
De Goede Week 
 
De Goede Week is een bijzondere periode in het kerkelijk jaar. 
Tijdens deze week herdenken wij de laatste periode van Jezus’ 
leven, zijn lijden en sterven. 
 
Palmzondag, 5 april 
 
De Goede Week begint met Palmzondag. We herdenken dat Jezus 
als ‘een koning’ Jeruzalem werd binnengehaald. Mensen stonden 
juichend met palmen in de hand langs de kant van de weg. 
Pastoor Niesten zal op Palmzondag de palmtakken wijden. Op Witte 
Donderdag tijdens de Eucharistische Aanbidding is er gelegenheid 
om een palmtakje uit de Apostelkerk mee te nemen. 
Via livestream vanuit de kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem 
kunt u de H. Eucharistie van 10.30 uur volgen (www.rkhaarlem.nl). 
 

http://www.apostelkerk.nl/
http://www.rkhaarlem.nl/
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Witte Donderdag, 9 april 
 
Op deze dag gedenken wij de instelling van de H. Eucharistie en van 
het priesterschap. 
Jezus viert met Zijn apostelen het Laatste Avondmaal. Jezus weet 
dat Hij de volgende dag op het kruis zal gaan sterven. Uit liefde voor 
ons geeft Hij op die laatste avond van zijn leven aan de apostelen 
(en dus ook aan ons) een afscheidscadeau. Hij geeft zijn eigen 
Lichaam en Bloed onder de gedaante van Brood en Wijn. 
Hij neemt het brood en zegt:  
"Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u 
gegeven wordt" Vervolgens neemt Hij de beker wijn en zegt: "Neemt 
deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het 
nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle 
mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen 
om Mij te gedenken."  
Zo wil Jezus altijd bij ons blijven, door de Eucharistie. Wij mogen 
Hem op deze dag (vanwege de corona-crisis) ontvangen in een 
geestelijke communie. 
De Eucharistische Aanbidding is op Witte Donderdag vanaf  
’s morgens 08.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur. De aanbidding wordt 
dan afgesloten met de zegen met het Allerheiligste, het gebed van 
de Geestelijke Communie en het Salve Regina. 
 
Via livestream vanuit de kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem 
kunt u de H. Eucharistie van 19.30 uur volgen (www.rkhaarlem.nl). 

Goede Vrijdag, 10 april 

We noemen deze dag 'Goede' Vrijdag omdat we weten dat Jezus dit 
alles doorstaan heeft uit liefde voor ieder van ons; op het kruis nam 
Jezus de straf op zich voor elke zonde die wij begaan.  Op het kruis 
strekt Hij zijn armen uit om alle mensen uit te nodigen binnen te 
gaan in zijn Liefde. Door zijn dood op het kruis heeft Hij verlossing 
gebracht. Ieder die in Hem gelooft, zal in eeuwigheid bij God blijven 
leven. De dood op aarde is dan niet definitief, maar een overgang 
naar de hemel.  
 

http://www.rkhaarlem.nl/
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Uit onszelf kunnen wij niet heel dicht bij 
God komen. Door onze zonden is er een 
soort 'kloof' tussen God en ons. Het kruis 
van Jezus is de Weg om deze kloof te 
overbruggen. Zijn Kruisdood verlost ons 
van de zonden en is de Weg naar zijn 
Vader. 
 
Via livestream vanuit de kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem 
kunt u om 17.00 uur de kruisweg volgen en om 19.30 uur de Goede 
Vrijdagviering (www.rkhaarlem.nl). 
 
Er is op vrijdagmiddag vanaf 16.00 uur tot 17.00 uur 
biechtgelegenheid in de kerk.  
U kunt ook telefonisch een afspraak met pastoor Niesten maken  
(tel. 0251-294 367 of 06-3071 2180). 

Stille zaterdag, 11 april 

Dit is een dag van stilte en bezinning. De kerklokken worden niet 
geluid tot aan de Paaswake. Wij herdenken het verblijf van Jezus in 
zijn graf. Stille zaterdag is de laatste dag van de vastentijd 

Paaswake, 11 april 

In deze heilige nacht waarin onze Heer Jezus Christus van de dood 
naar het leven is overgegaan, nodigt de Kerk alle gelovigen over 
heel de wereld uit, bijeen te komen om te waken en te bidden. 
Tijdens de Paaswake herdenken wij het Pasen van de Heer: wij 
luisteren naar zijn woord en vieren zijn sacramenten. En eens hopen 
wij te mogen delen in zijn overwinning op de dood om voor altijd met 
Hem te leven in God. 
Pastoor Niesten zal in een besloten viering de paaskaars wijden. 
 
Via livestream vanuit de kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem 
kunt u op zaterdag 11 april de Paaswake (begint om 21.00 uur) 
volgen (www.rkhaarlem.nl). 
 

http://www.rkhaarlem.nl/
http://www.rkhaarlem.nl/
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Pasen, 12 april 
 
Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, 
volgend op de Goede Week. Wij vieren op deze dag dat Jezus 
opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. 
 
Via livestream vanuit de kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem 
kunt u op 1e en 2e Paasdag de H. Eucharistie (begint om 10.30 uur) 
volgen (www.rkhaarlem.nl). 
 
 

Website www.apostelkerk.nl 
 
Omdat de Apostelkerk gesloten is voor de Eucharistievieringen is de 
communicatie met de parochianen moeikijk geworden. Dit 
parochieblad is een middel om informatie aan u door te geven. We 
hebben echter ook een website, die up-to-date bijgehouden wordt en 
waar u heel veel nieuws kunt lezen. Vooral in deze tijd is het 
raadzaam om frequent de website te raadplegen voor het laatste 
nieuws over de eventuele vieringen in de Apostelkerk.  
 
Op de website ziet u onder het kopje 
‘nieuws’ o.a. de volgende onderwerpen: 

- Alle publieke vieringen afgelast t/m 
Pinksteren 

- Livestreams en radio 
- Noveengebed 
- Vastenactie 2020 
- Etc. 

 
Onder ’Livestreams en radio’ kunt u zien dat u dagelijks de H. 
Eucharistie kunt volgen www.rkhaarlem.nl). 
 
Ik wens u namens het locatieteam veel devotie toe in de Goede 
Week. 

Martin van Kleef 

http://www.rkhaarlem.nl/
http://www.apostelkerk.nl/
http://www.rkhaarlem.nl/
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Als u op zondag de Eucharistie op de televisie volgt kunt u 
daarbij het gebed van geestelijke communie bidden.  
 
De geestelijke communie is een geestelijke deelname aan de  
H. Eucharistie zonder sacramentele nuttiging, door het verlangen 
van het hart naar Christus, want Hij is in dit sacrament de spijs voor 
onze ziel. Dat verlangen, voortkomend uit het geloof dat door de 
liefde wordt bezield, werkt ook zonder sacramentele nuttiging in 
zekere mate de vrucht van dit sacrament uit. Het is een innige 
vereniging met Christus in zijn heilige liefde. 
In deze moeilijke tijd, waarin wij niet in de kerk kunnen deelnemen 
aan de H. Eucharistie, kunnen wij dagelijks de geestelijke communie 
ontvangen. 

 
“Er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de 
Vader zullen aanbidden in geest en waarheid” (Joh 4:23)  

 
De volgende gebeden kunnen hiervoor gebruikt worden.  
 
Mijn Jezus, 
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.  
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. 
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U: 
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.  
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart 
en verenig mij geheel en al met U. 
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.  
 
Ofwel 
 
Mijn Jezus, 
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.  
Ik bemin U en verlang naar U. 
Kom in mijn hart. 
Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.  
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De bisschoppen van Nederland vragen de gelovigen ook om in 
deze tijd het volgende gebed te bidden: 
 
God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst,  
vertroosting in ziekte en lijden.  
Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen 
ondervinden van het uitgebroken corona-virus.  
Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen.  
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.  
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, 
dat zij bij U geborgen mogen zijn.  
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het 
openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in 
hun werk ten dienste van heel de samenleving. 
 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat 
Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.  
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder 
aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.  
Door Christus onze Heer.  
Amen. 
 
 
Gebed van het Bisdom Haarlem-Amsterdam 
 
Hemelse Vader, nu het Coronavirus zich verspreidt worden we ons 
nog meer bewust van de breekbaarheid van ons menselijk bestaan; 
zoveel van wat wij vaak vanzelfsprekend vinden, is dat eigenlijk 
helemaal niet; we zijn geen baas over ons leven of over de schep-
ping die U ons hebt geschonken. Geef, Heer, dat deze onzekere 
situatie ons mag helpen om te groeien in vertrouwen op U en om 
ons meer bewust te worden dat we niet op menselijke zekerheden 
kunnen bouwen. Geef dat de onzekerheid van deze dagen in ons zal 
bewerken dat we meer stil staan bij het lot van zoveel  mensen in 
deze wereld voor wie de toekomst altijd al onzeker was en die leven 
in gebrek en nood: de vluchtelingen, mensen in oorlogsgebieden, 
allen die in honger, armoede en nood verkeren.  
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Moge deze epidemie ons daardoor geven minder ik-gericht te zijn, 
minder individualistisch en ons hart meer openen voor al die andere 
mensen in de wereld die zoveel slechter af zijn. Moge de verbonden-
heid van mensen met elkaar worden versterkt. Zegen en bescherm, 
goede God, al degenen die zich inzetten voor de slachtoffers van het 
Coronavirus: de mensen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn 
en allen die in de pastorale zorg voor zieken en ouderen zorg 
dragen. Sta met Uw zegen bij wie de veiligheid moeten garanderen 
of door bestuurlijke maatregelen de risico's beperken: verlicht hun 
geest, verwarm hun hart, zegen hun inzet! En bevrijd ons van deze 
epidemie! Zegen en bescherm ook alle zieken en degenen die in 
afzondering moeten verblijven zolang nog niet voldoende zeker is of 
zij het virus bij zich dragen. Geef dat de patiënten goed en voorspoe-
dig mogen herstellen en er geen nadelige gevolgen van overhouden. 
Sta vooral de zwaksten en de ouderen bij. Heilige Maria, Onze Lieve 
Vrouw ter Nood, Vrouwe van alle volkeren en Moeder van alle 
mensen, zegen ons allen, bescherm slachtoffers, zorgenden, 
beveiligers en politiek verantwoordelijken: bid voor hen allen 
bij uw Goddelijke Zoon! 
 

 
 

 Corona-virus: maatregelen en richtlijnen: 

 
Die komen van twee kanten;  

1. de burgerlijke overheid 
2. de kerkelijke overheid. 

De eerste gaat daarin voor en is te volgen via:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws 
 
De kerkelijke overheid c.q. de bisschoppen geven aansluitende 
maatregelen en richtlijnen via www.RKKERK.nl; de website van de 
Rooms-Katholieke Kerk 
Bisdom Haarlem-Amsterdam geeft extra info via de website van 
Bisschop J. Hendriks; www.arsacal.nl 

 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws
http://www.arsacal.nl/
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De meest recente info voor onze RK kerk is die van 26 maart  
2020: 
Besluit na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid 
en in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van 
Covid-19 (II)’. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid in het 
voorkomen van het verspreiden van corona zeer serieus’, zeggen de 
bisschoppen. 
Alle op 23 maart afgekondigde maatregelen blijven gehandhaafd te 
weten: 
 
• Geen publieke vieringen tot en met Pinksteren. 

 
• Besloten vieringen alleen in aanwezigheid van de daarvoor strikt 

noodzakelijke bedienaren, zonder de deelname van andere 
gelovigen, met in achtneming van alle strikte maatregelen op 
gebied van afstand, hygiëne en gezondheid. Dit betekent met 
ingang van 26 maart ook dat de heilige communie bij deze 
vieringen niet kan worden uitgereikt, omdat dan de 
voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden 
gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan 
zijn. Om dezelfde redenen kan de heilige communie niet buiten 
de heilige mis worden uitgereikt, behalve wanneer het gaat om 
het viaticum (laatste heilige communie voor stervenden). 
 

• De kerken zijn waar mogelijk open voor gelovigen die komen voor 
gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de 
voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de 
overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, 
hygiëne en gezondheid. 
 

• Voor alle parochies geldt voor de besloten vieringen in de 
Paastijd het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van 
Covid-19 (II)’. (Kijk voor een Nederlandse vertaling 
op rkliturgie.nl). Ook voor kloosters gelden de richtlijnen uit dit 
decreet. 

 
 
 

http://www.cioweb.nl/wp-content/uploads/2020/03/Communiqué-koepelorganisaties-beperken-erediensten-26-maart-JenV.pdf
https://www.rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppen-alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-pinksteren/
https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/tweede-romeins-decreet-goede-week-en-paastriduum
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Woord van de pastoor 
 
Deze editie van ons parochieblad nieuwe 
stijl staat helemaal in het teken van het 
coronavirus. We worden overspoeld door 
slecht nieuws en de hele wereld is 
ongeveer in quarantaine, die zelfs langer 
lijkt te gaan duren dan 40 dagen.  
Toch is het lente, maar dan wel van een 
andere orde dan we normaal gewend 
zijn. De natuur, echter, stoort zich niet 
aan wat de mensheid zo bindt in deze 
tijd.  
We gaan op weg naar Pasen en 
Pinksteren. Die twee hoogfeesten lijken 
dit jaar op één dag te vallen. Dat 
spreekwoord bedoelt te zeggen dat iets 
nooit zal gebeuren. Dat dus de kerken gesloten blijven tot en met 
Pinksteren en dat de gelovigen verstoken blijven van de goddelijke 
eredienst en de heilige Communie. Wie had dat ooit voor mogelijk 
gehouden. Pasen en Pinksteren valt dit jaar anno 2020 dus op één 
dag. De kroon op die dag lijkt wel een doornenkroon, want hij doet 
pijn en geeft verdriet.  
Hij maakt mensen angstig en bezorgd en brengt ze in isolement, 
deze corona.  
Deze Paaseditie van ons parochieblad geeft veel info over de 
actualiteit. Dat mag een zekere troost zijn voor u die graag wil weten 
wat er in onze Apostelkerk is gebeurd en wat er nog staat te 
gebeuren. Ik kan u verzekeren dat de inspiratie er is om weer 
helemaal een open kerk te zijn. Voorlopig moeten we ons beperken 
en gehoor geven aan de oproepen van kerk en staat.  
Uw pastoor is niettemin beschikbaar om eventuele vragen 
persoonlijk te beantwoorden.  
Vooralsnog wenst hij u een Zalig en gezegend Pasen en Pinksteren. 
Met de heilige harten van Jezus en Maria steek ik u graag een “hart 
onder de riem”. 
 
Pastoor Niesten tel.: 0251-294367, e-mail: hjozefniesten@planet.nl 
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St. Corona am Wechsel 
 
In Oostenrijk ligt de plaats St. Corona am Wechsel. In deze plaats 
staat een rooms-katholieke parochie- en bedevaartskerk, toegewijd 
aan de heilige Corona. 
 
Onze patroonheilige, St. Corona leefde waarschijnlijk rond 165 na 
Christus in Cilicia, een deel van het huidige Turkije. In 177 na Chr., 
tijdens de vervolging van christenen onder de Romeinse keizer 
Antonius Verus, werd een Romeinse soldaat genaamd Viktor uit 
Cilicia gemarteld en geëxecuteerd vanwege zijn christelijk geloof.  
Aangemoedigd door Viktors moed om voor haar geloof uit te komen, 
beweerde Corona, de vrouw van een soldaat, ook christen te zijn. 
De gouverneur heeft toen Corona met touwen vastgebonden tussen 
twee gebogen palmbomen. Het touw tussen de gebogen palmboom 
werd doorgesneden, waardoor de palmbomen rechtop kwamen te 
staan en het lichaam van Corona aan stukken gescheurd werd. 
 
Haar hoofd wordt bijzonder vereerd in Monte Romane, Italië; Keizer 
Otto III. (983 - 1002 AD) bracht relikwieën van St. Corona naar Aken, 
waar ze in de kathedraal worden bewaard. Het feest van St. Corona 
wordt gevierd op 14 mei.  
De Heilige Corona wordt aangeroepen voor het voorkomen van 
epidemieën en voor verzoeken om hulp in de kleine behoeften van 
het dagelijks leven. Sint Corona is de beschermheilige van 
zakenmensen. 
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Bijzondere Corona fenomenen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Op 11 maart werd deze video opgestuurd. Het betreft een soort 
verduistering van de zon boven het Vaticaan. Om de zon is een 
grijze corona te zien. De video is te vinden op  
https://www.facebook.com/Papaboys/videos/621202808703796/ 
 
 
 

Actie kerkbalans 2020 
 

In januari heb ik de actie Kerkbalans 
aangekondigd met de oproep: 
‘Geef aan de Apostelkerk’ omdat je 
‘geeft om deze kerk’. 
U heeft u van uw beste kant laten 
zien. De opbrengst van de actie 
Kerkbalans 2019 was het mooie 
bedrag van ruim € 9.000,-.  

Op dit moment (28 maart 2020) is de stand van de actie Kerkbalans 
een bedrag van € 8.480,-. En het jaar is nog lang niet om. 
Mag ik u allen hartelijk danken voor uw gulle gaven. 
 
Martin van Kleef, penningmeester 
 

https://www.facebook.com/Papaboys/videos/621202808703796/
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Vastenactie 2020 
 
De vastenactie 2020 werd groots aangekondigd met een 
vastenactiekaart, waarop de 2 projecten vermeld staan, namelijk een 
nieuwe kerk in Wombong Ikui, Bamenda, Kameroen en een bijdrage 
aan de kosten van de opleiding van een groot aantal roepingen van 
jonge karmelieten in de Centraal-Afrikaanse Republiek en in 
Kameroen. 
Op de kaart staat: 
U kunt uw bijdrage aan de vastenactie overmaken op ING bank,  
IBANcode NL12INGB 0655 9139 98 t.n.v.Kerkbestuur Apostelkerk, 
Beverwijk, onder vermelding van vastenactie of deponeren in de 
paarse bussen voor en achter in de Apostelkerk. 
 
De Apostelkerk is nu alleen maar open op de donderdag. Het 
deponeren in de paarse bussen is daardoor voor veel parochianen 
moeilijk te realiseren. Daarom doe ik een oproep om de bijdrage aan 
de vastenactie over te maken op bovengenoemde bankrekening 
onder vermelding van vastenactie 2020. Uw gift is aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting. Alvast bedankt voor uw gulle gave.  
      
Martin van Kleef, penningmeester 
 
 

project 1: Een nieuwe kerk in Wombong Ikui 
 

Wombong Ikui is een missiestatie van de parochie Njinikom in het 
aartsbisdom Bamenda, gelegen in het noordwesten van de 
Republiek Kameroen. 
Deze  missiestatie heeft een gestaag groeiende jonge christelijke 
gemeenschap waardoor haar kerkgebouw te klein werd. Het 
kerkcomité van Wombong Ikui - in samenwerking met de voormalige 
parochiepriester en de aartsbisschop van Bamenda - besloot 
uiteindelijk dat het noodzakelijk was om een grotere kerk te bouwen. 
Vandaar dat de oude kerk werd afgebroken en de klaslokalen van 
een nabijgelegen school werden gebruikt voor de liturgische 
vieringen.  
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De nieuwe kerk zal dan op dezelfde heuvel gebouwd worden als 
waar de oude kerk was gebouwd. 
Het is echt opmerkelijk dat de mensen van Wombong Ikui, ondanks 
de sociale / politieke crises in de Noordwest- en Zuidwestelijke 
[Engelstalige] regio's van Kameroen, erin zijn geslaagd hun nieuwe 
kerk tot muurplaathoogte te bouwen. De arme boeren van Wombong 
Ikui zijn echter niet langer in staat om geld te betalen voor de afbouw 
van de kerk. 
Daarom heeft broeder Huub sponsors nodig. 
 

 
 
Het kerkelijk comité van Wombong Ikui benadrukte dat de 
parochianen graag hand- en spandiensten willen verrichten. Zij 
beloven:  
- dat ze de grote hoeveelheid grond van de heuvel langs de zijwand 
van hun kerk zullen verplaatsen en vervoeren. 
- ze zullen helpen bij het optillen van de spanten tot hun positie op 
de betonnen muurplaat en helpen op elke andere manier die ze 
kunnen. 
  

De parochianen willen in hun stad (in de regio met een gevaarlijke 
sociale en politieke crisis) een kerk waar ze kunnen bidden en 
kunnen vragen om Gods hulp en bescherming. 
Broeder Huub Welters vraagt voor deze parochianen financiële hulp. 
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project 2: “Regenbui aan roepingen Karmelieten”   
 
Op voorspraak van Jean-Thierry Ebogo uit Kameroen, die vanaf zijn 
vijfde al priester wilde worden, regent het roepingen onder de 
karmelieten in Kameroen en de Centraal Afrikaanse Republiek.  
Een bijzonder verhaal. 
 
Op vijfjarige leeftijd wist Jean-Thierry Ebogo uit Kameroen al dat hij 
priester wilde worden. Voor hem betekende het priester zijn 
hetzelfde als “Jezus zijn”. Maar in 2004, een jaar na zijn intrede in de 
karmelietenorde als novice, wordt er een kwaadaardig gezwel 
gevonden op zijn rechterbeen. Zelfs een amputatie is niet genoeg 
om hem te redden. 

Op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis op 8 december 2005 
mag hij, met speciale toestemming, zijn laatste geloften afleggen in 
zijn ziekenhuiskamer. Zijn enige zorg was of hij nog tijd zou hebben 
om tot priester te worden gewijd. Hij verdraagt de intense pijn met 
een glimlach en draagt alles op voor priester- en religieuze 
roepingen. “Ik wil alleen genezen worden zodat ik priester kan 
worden”, zei hij. Zijn levenslange wens wordt niet vervuld, want hij 
sterft kort daarna op 23-jarige leeftijd, bekend om zijn heiligheid. 

Voor zijn dood had de jonge Jean Thierry Ebogo beloofd Afrika te 
zullen overladen met een “regenbui aan priesterroepingen.” En hij 
lijkt zijn woord te hebben gehouden. De ongeschoeide karmelieten in 
Kameroen, en vooral in de naburige, door crisis verscheurde 
Centraal-Afrikaanse Republiek, zijn namelijk gezegend met talloze 
roepingen. Momenteel zijn er 29 jonge karmelieten uit de Centraal-
Afrikaanse Republiek en 17 uit Kameroen die nu in de verschillende 
centra in Bangui, Bouar en Yaoundé hun religieuze vorming 
ondergaan. 

Pater Federico Trinchero, de prior van het karmelietenklooster in 
Bangui, waar enkele van deze jonge mannen in opleiding zijn, 
schreef ons onlangs: “De Kerk in de Centraal-Afrikaanse Republiek 
viert de 125e verjaardag van haar eerste evangelisatie.  
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Wij danken u voor uw voortdurende en gulle hulp bij het bieden van 
een gezonde menselijke en geestelijke vorming voor deze jonge 
karmelieten, zowel in de Centraal-Afrikaanse Republiek als in 
Kameroen. In de niet al te verre toekomst zullen zij geroepen zijn om 
het werk voort te zetten dat door de buitenlandse missionarissen is 
begonnen.” 

We (organisatie Kerk in Nood) hebben de opleiding van deze jonge 
karmelieten regelmatig gesteund en hopen ook dit jaar weer te 
helpen, met een bijdrage. Voor € 600 kan een van deze 46 jonge 
religieuzen zijn roeping voortzetten. 

 

 
 
Graf van Jean-Thierry Ebogo met jonge karmelieten 
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Nieuws uit het bisdom:  
10 nieuwe dekens voor het bisdom  

 
In 2019 zijn twee van de drie dekens vanwege leeftijd en 
gezondheid teruggetreden: deken Eduard Moltzer van Alkmaar en 
deken Ton Cassee van Haarlem. Alleen de Deken van 
Amsterdam, Ambro Bakker sma., kan en wil nog even door gaan. 
Na overleg in de verschillende gremia (= adviescolleges), onder 
andere met de dekens, hebben de bisschop en bisschopcoadjutor 
besloten de gelegenheid aan te grijpen om het aantal dekenaten 
weer iets uit te breiden. Niet meer zoals vroeger, als een 
bestuurslaag tussen parochie en bisdom. Dat is bij een krimpende 
kerk niet meer realistisch. Maar als regio’s die, juist vanwege de 
krimp, zoeken naar nieuwe wegen van samenwerking. En de 
deken niet primair als bestuurder, maar als ‘pastor pastorum’. Juist 
in een moeilijke tijd waarbij de priesters, diakens en andere 
pastoraal werkenden de volle last dragen van een seculariserende 
samenleving, van kritieken en soms zelfs van agressie tegen 
geloof en Kerk. Het is nodig dat ze elkaar dragen en bemoedigen. 
De ‘nieuwe deken’ heeft daarbij een cruciale rol en daarvoor moet 
zijn dekenaat niet te groot zijn. Er komen tien dekenaten rond de 
wat grotere steden. Hieronder een overzicht van dekenaten en 
dekens van het bisdom Haarlem-Amsterdam per 1 februari 2020. 
 

1. Dekenaat Schagen - deken I.A. Garcia Ferman 
2. Dekenaat Alkmaar - deken F.E. Brigitha 
3. Dekenaat Hoorn - deken dr. S.G.R. Marcantognini 
4. Dekenaat Purmerend - deken M. Salao Rocha  
5. Dekenaat Zaanstreek-IJmond – 

deken drs. F.J. Bunschoten, wij vallen onder dit 
dekenaat. 

6. Dekenaat Haarlem - deken dr. J.G. Paimpillil 
7. Dekenaat Meerlanden - deken E.R.T. Jongerden 
8. Dekenaat Amsterdam - deken A. Bakker sma 
9. Dekenaat Hilversum - deken J.P.M. Dresmé 
10. Dekenaat Gooimeer - deken C.A. Fabril 
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Tevens behoren tot elk dekenaat de overige katholieke 
geloofsgemeenschappen die in dat gebied gevestigd zijn of 
zullen worden. Hierbij kan met name gedacht worden aan de 
migrantengemeenschappen. 
 
Meer info vindt u op de website van het bisdom:  
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=info&ids=dekenaten 

 
 
 
 

Deken Cassee overleden.  
 
Dit bericht trof ons allen op maandag 
30 maart. In de vroege morgen is hij 
heengegaan die toch zo lang en zo 
blijmoedig zijn ziekte heeft gedragen.  
In de 2e helft van het vorige jaar 
kwamen de slechte berichten over 
zijn ziekte. In de ontmoetingen die 
we met hem mochten hebben in de 
loop van de maanden bleek hij 
mentaal zo sterk dat hij met grote 
belangstelling vroeg naar de 
ontwikkelingen binnen de 
Apostelkerk en haar deelname in de 
Regio.  
Deken Cassee is altijd een grote 
steun gebleken voor onze kerk en 
het behoud ervan. Hij noemde de 
Apostelkerk een bidkerk. Daarmee begreep hij het belang van het 
gebed en ook van onze kerk.  
Als blijk van dank zullen wij graag hem tot steun zijn met hetzelfde 
gebed waarin wij wensen dat hij mag rusten in vrede.  
We zullen in een volgende Apostel uitgebreider over zijn betekenis 
als deken/pastoor/priester ingaan. 
 
Pastoor Henk Niesten mede namens Martin van Kleef 
 



 

 - 21 - 

In memoriam  
 
Carolien Cornelia Veldhuijzen - Keijner om precies te zijn is 
overleden op 6 december 2019. Zij werd geboren op 2 oktober 1929 
in Semarang in Nederlands-Indië. Daar heeft zij haar jeugd 
doorgebracht in sterke familierelaties. Ze kreeg onderwijs van de 
nonnen die haar stimuleerden door te leren wat in die tijd voor 
meisjes nog niet zo gebruikelijk was. Zo haalde zij haar mulo-
diploma. Ze trouwde met Lodewijk August Veldhuijzen, Guus, kreeg 
kinderen en emigreerde naar Nederland. Dat was een hele 
overgang, maar ze wist zich goed te settelen en belandde met haar 
gezin in Beverwijk in een flat in Meerestein. Zo hoorde zij met haar 
gezin thuis in de Apostelkerk waar ze ook lid was van het 
dameskoor. Haar kinderen getuigden van haar diepe geloof en 
overeenkomstig dat geloof is er ook een Requiemmis gehouden in 
diezelfde kerk. Pater Nielen en ook ondergetekende hebben haar 
regelmatig de H. Communie gebracht toen ze verzorgd werd in de 
Breepeper waar ze zo’n acht jaar heeft gewoond. Nu mag ze thuis 
komen in het huis van de Heer en haar overleden man Guus en 
zoon Rob weerzien. Moge zij rusten in vrede. 
 
 
Op dinsdag 4 februari namen we in een gezongen Requiemmis 
afscheid van Jacobus (Sjaak) Maria van Schie. Hij was een trouwe 
parochiaan van de Apostelkerk die de laatste jaren elke 
zaterdagavond de H. Mis bijwoonde. Voorheen deed hij dat op de 
zondagmorgen, maar naarmate zijn conditie verminderde en zijn 
levenstempo zakte werd de Mis van zondagmorgen niet meer 
haalbaar. Hoewel hij een grote flinke man was qua postuur was zijn 
conditie toch kwetsbaar. Dat bleek heel sterk in de periode van de 
jaarwisseling. Hij liet zo maar verstek gaan en toen ik poolshoogte 
ging nemen trof ik een man die uitgeput leek. Daarna verslechterde 
hij heel snel en lag zijn heengaan in de lijn van de verwachting Op 
vrijdag 24 januari heeft hij het sacrament van de zieken ontvangen in 
het hospice van Velserduin in IJmuiden. Een week later is hij 
overleden.  
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Ik zal hem blijven herinneren als een gelovig en beminnelijk mens 
die mij in vertrouwen en onder tranen zijn leven heeft getoond.  
Moge hij op de begraafplaats Duinrust zijn laatste rustplaats vinden, 
maar nog veel meer in de schoot van zijn patroonheilige Maria en 
dienovereenkomstig de eeuwige rust bij de Heer. 
 
Pastoor H.J. Niesten 
 
 

Pasen is het feest van de verrijzenis 
 

Pasen is het feest van de verrijzenis! 
Het feest van de jeugd!  
Het feest van het eeuwige leven! 
Wie gelooft in de verrijzenis 
wordt nooit oud, kan altijd opnieuw 
beginnen, heeft na de zwartste nacht 
steeds een lichtende morgen! 
Wie gelooft in de verrijzenis 
wordt nooit angstig voor het leven, 
nooit wanhopig voor lijden en dood! 
 
Wie gelooft in de verrijzenis verzuurt en vergalt zijn leven niet 
en laat zich niet vangen in de fijn gesponnen netten 
van onoplosbare problemen, die alleen meer onoplosbaar zijn, 
omdat men de hele mens met ziel en geest en al 
in het graf steken! 
 
Ik geloof in de verrijzenis! Ik geloof in het leven! 
Ik geloof in de vergiffenis van de zonden, 
dat slechte mensen, als die er zijn, 
weer goede mensen worden! 
Ik geloof in de liefde als de absolute macht, 
die mensen en wereld en heel de kosmos beweegt! 
Ik geloof in God, die Liefde is! 
 
(Phil Bosmans) 
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Familiekerstmiddag in de Grenspost 
 

 
 
 
 
 
 
 
De nieuwe 
kerstgroep 
 

Op zondag 29 december, tijdens het Feest van de H. Familie, waren 
we met velen bij elkaar in de Grenspost. We werden ontvangen met 
koffie, thee en kerststol. Er werd ons een mooi afwisselend 
programma aangeboden met klassieke pianomuziek door Dick 
Hogenhout die naast het spelen van enkele sonates ook Clara ten 
Hacken begeleidde met haar blokfluitspel.  
Aan de hand van een powerpoint presentatie vertelde Clara ook over 
haar ervaringen in Egypte en de koptische spiritualiteit. Zij heeft zich 
daar jaren in verdiept en is afgestudeerd op koptische manuscripten. 
Ook de gemeenschap de Zonnestraaltjes van Geloof en Licht was 
aanwezig. Pastoor Niesten is aalmoezenier van die gemeenschap 
uit Haarlem en ook hoofdaalmoezenier van Nederland. Eén keer per 
maand is hij degene die bij ons op een zondagmiddag aanwezig is 
en ook de H. Mis opdraagt.  
 
Ons groepje deed een kleine mime met als 
thema ‘de herdersfluit’. Ikzelf droeg het 
gedicht voor, terwijl Pieter en Sanny het 
uitbeeldden. Al met al een gezellige, muzikale 
en levendige middag te samen met vele lieve 
mensen. Als afsluiting was er voor de 
liefhebbers een heerlijke kop soep en belegde 
broodjes en glühwein.  
 
Anneke Vromans, lid van de Zonnestraaltjes 
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Palmpasen 

Van de kindercatechesegroepen uit de regio: 
Beste ouders en kinderen,  

Binnenkort is het Palmzondag en tevens het begin van de Goede 
Week. We willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom 
delen wij met jullie dit idee. 
Op Palmzondag worden normaal gesproken mooie 
Palmpasenstokken versierd met takjes die daarna in de kerk 
gezegend worden. Na afloop worden de Palmpasenstokken 
weggegeven door de kinderen aan oma's en opa's of aan ouderen 
die bijvoorbeeld ziek of eenzaam zijn. Helaas, zullen we het dit jaar 
niet samen in de kerk kunnen vieren. Wij hebben een alternatief 
bedacht voor de Palmpasenstok: 
We denken dat het heel mooi zou zijn als veel kinderen de 
bijgesloten kleurplaat zouden kopiëren, inkleuren en er een leuke 
boodschap voor een oudere op zouden schrijven en zelf met 
Palmzondag in de brievenbussen van ouderen zouden doen. 
 
Er is hierover al gebeld met het RIVM. Om het helemaal veilig te 
overbrengen aan ouderen is het advies om de kleurplaat 
minimaal 1 à 2 dagen voor Palmzondag in te kleuren en klaar te 
maken (in een envelop of opgerold met een plakbandje/lintje) en 
ergens neer te leggen tot de dag zelf. En dan met gewassen 
handen in de brievenbussen te doen. Het RIVM vond dit een mooi 
idee om zo tegen de eenzaamheid van ouderen te helpen. 
Het is ook de bedoeling dat de ouderen ook weten dat deze 
maatregelen zijn genomen. Misschien kunnen jullie het met een 
belletje vooraf uitleggen aan bijvoorbeeld een oude buurman of 
buurvrouw of een belletje naar een bejaardentehuis om dit uit te 
leggen.   
 

Met vriendelijke groeten, 

Pilar Casanova, namens de jeugdcatechesegroepen. 
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We kunnen Palmzondag dit jaar niet samen vieren in de 
kerk, maar ik maak een kleurplaat voor u. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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Doolhof 
 

Hoe loopt Maria naar het graf? Teken een lijn op de goede weg. 
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Regiovormselgroep op weg met het Kerstkind  
 
“Op weg naar de stal”, was het thema van de kerstbijeenkomst van 
de regionale vormselgroep. 
De vormelingen gingen met een lampion in de hand op weg. We 
vonden de Aartsengel Gabriël bij mensen in de tuin. Zij vertelde wie 
ze was en wat zij kwam doen. Na het zingen van een lied ging de 
Engel ook met ons mee op weg naar de stal. We klopten aan bij de 
“herberg” en de herbergier vertelde ons dat hij “fully booked” was en 
het druk had. Wel herinnerde hij zich een man en een zwangere 
vrouw op een ezelin, hij heeft ze doorgestuurd naar een stal. 
Deze stal hebben we gevonden en daar waren Jozef en Maria met 
hun pasgeboren kind bij een vuurtje. We hebben ons gewarmd en 
een lied gezongen en zijn met allemaal verder gegaan; op zoek naar 
de herder. Na een korte wandeling vonden we de herder ergens in 
de tuin bij een kampvuurtje. Hij vertelde van het licht en de 
bijzondere nacht en wilde met ons mee. 
Zo kwamen we ook bij de 3 koningen en ook zij wilden na een lange 
tocht vanuit het Oosten, het pasgeboren Kind bezoeken. Herodes 
wist ook van het nieuws maar vond dat hij de enige koning van Israël 
was en hij had boze plannen. Gelukkig hoorden we de Engel Jozef 
waarschuwen om met het kind te vluchten naar Egypte. 
Na deze wandeltocht zijn we allemaal naar de Esplanadezaal in de 
Mariakerk gegaan. Alle Kerstfiguren konden we zo goed bekijken en 
we hebben als slot nog het lied “Nu zijt wellekome” gezongen. 
Iedereen nam plaats aan de gezellig gedekte tafel en genoot van 
warme chocolademelk en kerstbrood of tulband. 
Om 20.30 uur was de sluiting, met een kerstwens aan iets lekkers en 
een boomversiering gingen de kinderen weer naar huis. 
De werkgroep wil alle gezinnen die ons gastvrij ontvingen bedanken 
en ook de  jongeren die een rol op zich genomen hebben, heel erg 
bedankt voor jullie medewerking!  
 
Elly Dantuma  
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Alphacursus 
 
Graag wil ik iets vertellen over de Alphacursus waar ik aan 
deelneem en die nu is afgebroken.  
De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten en een kloosterdag in 
Heiloo. Ook is er een gastenavond, dan mag je een introducé 
meenemen. 
Elke bijeenkomst begint met een maaltijd. Dat is niet alleen lekker en 
gezellig. Je leert elkaar ook beter kennen en soms komen er tijdens 
het eten al hele mooie geloofsgesprekken op gang. Het lijkt net of je 
met een hele grote familie aan tafel zit. 
Na de maaltijd volgt een inleiding, die elke keer door een ander 
verzorgd wordt. Enkele thema’s die aan bod komen zijn: Wie is 
Jezus? Waarom stierf Jezus aan het kruis? Hoe kan ik zeker zijn van 
mijn geloof? Wat betekent de Bijbel voor ons? 
Na de inleiding op het thema gaan we in groepjes uiteen om verder 
te praten. Dit doen we aan de hand van vragen. Er wordt heel goed 
naar elkaar geluisterd en respectvol omgegaan met elkaar. We 
verdiepen zo met elkaar ons geloof en dat doet ontzettend goed.   
Aan het eind van de avond gaan we in een grote kring staan en 
sluiten af met een toepasselijk lied, gebed en de zegen.  
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om pastoor Niesten en 
zijn team te bedanken. Zij maken deze bijeenkomsten voor ons 
mogelijk en daar zijn we hen zeer dankbaar voor. 
In de volgende “Apostel” hoop ik verslag te doen van de Kloosterdag 
en misschien ook van de bijeenkomsten die nog komen.  
 
Een enthousiaste cursiste.  
 
 
 

Alpha en 1e CaFÉ-cursus 
 
De CaFÉ-cursus werd op 21 januari afgesloten. We zijn 7 avonden 
bijeen geweest met gemiddeld 25 deelnemers. In totaal hebben 44 
mensen 1 of meerdere avonden meegemaakt. Van hen hebben 13 
deelnemers alle avonden meegemaakt.  
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CaFÉ staat voor Catholic Faith Exploration ofwel, vrij vertaald, het 
Katholiek Geloof Verkennen. Daar ging de Engelsman David Payne 
ons in voor, die elke avond een inleiding gaf op dvd die we op groot 
scherm projecteerden. Het slotonderwerp ging over Gods hoop leren 
kennen. De presentatie was vooral gericht op ons uitzicht op de 
hemel en hoe we dachten over dood en leven na de dood. Duidelijk 
werd dat voor ons de dood niet een taboe is waar je niet over zou 
durven te spreken. Dat hebben we dus open en eerlijk met elkaar 
kunnen delen en daarmee ook Gods hoop dieper kunnen beleven. 
De koffie/thee/koekje smaakten goed en misschien wel naar meer. 
Verschillende deelnemers meldden zich dan ook aan voor de Alpha-
cursus die op 4 februari van start is gegaan. We blijven ons best 
doen om een permanent cursusaanbod te realiseren binnen onze 
Apostelparochie. Deelnemers vanuit de regio zijn daarbij ook van 
harte welkom. 
 
De 8ste Alpha-cursus ging dus op 4 februari van start met weer ruim 
30 deelnemers, waaronder 16 nieuwelingen, 8 teamleden en 8 
deelnemers op herhaling. De cursus liep prima totdat we 
geconfronteerd werden met het cornonavirus. De alpha-dag in 
Heiloo kon daardoor niet doorgaan en al snel werd duidelijk dat we 
de hele cursus moesten stop zetten. We beraden ons hoe een 
vervolg te geven en we houden de deelnemers daarvan op de 

hoogte. 
 
Pastoor Niesten 
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En toen was er koffie … maar nu even niet. 
 
Bijna 30 jaar geleden kwam er vanuit Noord-Holland een aantal 
jonge gezinnen, waaronder de familie Koopman, speciaal naar de 
Apostelkerk om de Eucharistieviering van 11.00 uur op de zondag bij 
te wonen. Omdat men van ver kwam, bood iemand uit de parochie 
aan om voor hen een kopje koffie te schenken in het Tolhuis, zodat 
zij daar een broodje konden eten, alvorens huiswaarts te keren – dit 
met het oog op hun jonge kroost. 
Na verloop van tijd ging één van de moeders zelf de koffie in het 
Tolhuis verzorgen. Zo nu en dan sloten er zich wat mensen uit de 
parochie bij hen aan en ontstond er zo langzamerhand een kleine, 
vaste groep. De pastoor kreeg dat ook in de gaten en schoof daarom 
gezellig aan. Dit was het begin van iets moois! 
Immers: tot dan toe vierden de parochianen weliswaar samen de H. 
Mis, met als hoogtepunt: het eten van hetzelfde Brood, Lichaam van 
Christus, maar na de zegen en wegzending keerde iedereen 
huiswaarts om, thuisgekomen, een kopje koffie te drinken in 
huiselijke kring of alleen ... 
Slechts een enkeling vond de weg richting Tolhuis, totdat de 
mededelingen aan het eind van de viering standaard werden 
afgesloten met de woorden: 
En na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in het 
Tolhuis. U bent van harte welkom! 
Nadat de eerste schapen over de dam waren, volgden er al gauw 
meer. 
De laatste paar jaar heeft men echt in groten getale het Tolhuis 
ontdekt. De parochianen delen daar wel en wee met elkaar, iets wat 
de onderlinge saamhorigheid enorm versterkt. Het gevoel één grote 
familie te vormen groeide steeds meer en resulteerde in een hechte 
groep mensen die hetzelfde geloof delen en belijden, zowel tijdens 
als na de Mis. 
Voor velen is dit koffie-uurtje een sociaal gebeuren waar men echt 
naar uitkijkt. De strenge maatregelen rond de corona-crisis 
verbieden dit unieke samenzijn vooralsnog, maar email, telefoon, 
whatsapp of livestream van internetvieringen bieden gelukkig nog 
enig soulaas! 
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Laten we hopen dat we weer spoedig kunnen genieten van de 
heerlijke koffie die al die jaren,dankzij Kees en Corrie Koopman, 
wekelijks voor ons klaarstond in het Tolhuis !!! 

 

 
 
 
 

Zonnestraaltjes bestaan 10 jaar 
 

Begin 2010 vroeg Trudi van Rijt mij of ze 
in de Pastoor van Arskerk in Haarlem een 
gemeenschap mocht oprichten voor 
mensen met een beperking. Die zijn er al 
in vele landen waar ze deel uitmaken van 
Geloof en Licht.  
Foi et Lumière is ontstaan vanuit Lourdes 
onder inspiratie van Jean Vanier, die 
helaas niet goed in het nieuws is geweest 
de laatste tijd.  
Neemt niet weg dat de gemeenschap in 
Haarlem met veel enthousiasme het  
10-jarig jubileum mocht vieren op 
zondagmiddag 2 maart.  
 

Trudi en Truus,  
leidsters van de gemeenschappen in Haarlem en Volendam 

 



 

 - 32 - 

Bisschop Hendriks was daar ook bij aanwezig evenals een delegatie 
van de gemeenschap uit Roermond o.l.v. Hetty Gommans.  
We hebben veel gezongen maar ook heeft deze en gene verteld wat 
Geloof & Licht voor hem of haar heeft betekend. De antwoorden 
waren gevarieerd maar wel eensluidend wat betreft de vreugde die 
het geeft om als kernlid, familielid of vriend deelnemer te mogen zijn. 
Ook de nationale en internationale bijeenkomsten werden 
gememoreerd waarbij het was opgevallen dat er geen taalbarrière 
meer leek te zijn bij de internationale bijeenkomst in Banneux.  
Naast Lourdes is Banneux een geliefde plek om met de 
gemeenschappen samen te komen en dat zal in 2021 weer 
gebeuren als Geloof en Licht haar 50ste geboortejaar gaat vieren. Ik 
hoop dat als aalmoezenier van Geloof & Licht Nederland ook weer 
mee te beleven.  
 
Pastoor Niesten 

 

 
10 jarig bestaan van de Zonnestraaltjes met bisschop Hendriks in hun 
midden 
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Contactformulier 
 
Voor: 

• Het ontvangen van het parochieblad 
op uw huisadres 

• Inschrijving in de parochie 

• Een gesprek met de pastoor 

• Het schrijven van een bericht of het stellen van een vraag  
 
Hieronder kunt uw naam, adres en eventueel bericht of vraag 
noteren 
 
Aanhef:  0  mevrouw 

0  de heer 
Achternaam en voorletter(s) 
 
______________________________________________________ 
Straat en huisnummer: 
 
______________________________________________________ 
Postcode en woonplaats:] 
 
______________________________________________________ 
Telefoonnummer 
______________________________________________________ 
Email 
______________________________________________________ 
Uw bericht of vraag: 
 

 

 

 

 
Dit contactformulier uitknippen en afgeven aan de koster of de 
pastoor s.v.p. 
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De redactie wenst u een zalig en 
gezegend Pasen. 

Al zien we elkaar niet in de kerk, we 
blijven met elkaar verbonden in onze 

vreugde over de verrezen Heer en zien 
hoopvol uit naar een nieuw begin! 
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redactie 
Marja Al 

Angela Sijmons 
pastoor Henk Niesten 

 
adressenbestand 

Kees Kramer 
De Wilgen 4 

1911 CD Uitgeest 
0251-314578 (tussen 19.00 en 22.00 uur) 

Ledenadmin@apostelkerk.nl 
 

bundeling en verspreiding 
Roger Freeth – Beijneslaan 50 – 1947 HK Beverwijk 

(tussenpersoon bezorgers) 
vrijwilligers 

 
het volgende parochieblad verschijnt 

20 juni 2020 
 

inleverdatum kopij 
voor 8 juni  

 
per e-mail: Redactieapostel@apostelkerk.nl  

(graag als bijlage in een word-document) 
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