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Wisseling van de wacht

Zo werd het af- en aantreden van onze beide bisschoppen Punt en
Hendriks wel gekarakteriseerd.
Op 1 juni 2020 heeft dat dus plaats gevonden. Bisschop Punt sloot
hiermee een periode van bijna 25 jaar af waarin hij eerst
functioneerde als hulpbisschop aan de zijde van bisschop Bomers
en na diens plotseling overlijden in september 1998 als apostolisch
administrator. Drie jaar later en wel per 21 juli 2001 zetelde hij als
bisschop van Haarlem dat hij later veranderde in HaarlemAmsterdam.
Dat is een hele periode waarin hij allereerst een hele steun is
geweest voor bisschop Bomers.
In die negentiger jaren was er nog sprake van polarisatie binnen
onze RK geloofsgemeen-schap. De komst van een seminarie van de
Neo-Katechumenale weg en de oprichting van een diocesaan
seminarie in Vogelenzang waren hete hangijzers. Aan de zijde van
Mgr. Bomers ging Mgr. Punt daarin een vastberaden weg die hij na
het heengaan van Mgr. Bomers alleen moest vervolgen.
Bedenk daarbij dat hij ook nog apostolisch administrator was van het
militair ordinariaat ofwel bisschop van het leger. Dan wordt wel
duidelijk wat een onmogelijk zware taak op zijn schouders rustte.
Wel kreeg hij in september 2000 een hulpbisschop naast zich in de
persoon van Mgr. Van Burgsteden s.s.s., een welkom steun.
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Bij de benoeming van een nieuwe hulpbisschop in de persoon van
rector Hendriks die jarenlang het diocesaan seminarie heeft geleid
kon Mgr. Van Burgsteden met emeritaat.
Jan Hendriks werd op 10 december 2011 tot hulpbisschop gewijd.
Veel later veranderde dat in bisschop-coadjutor wat betekent
bisschop met recht van opvolging. Die opvolging heeft dus nu plaats
gevonden.
Wat mag dat betekenen voor onze parochie en voor mij persoonlijk?
Allereerst gaat mijn dank uit naar bisschop Punt die al die jaren een
trouwe en standvastige dienaar is gebleken in zeker niet de
gemakkelijkste periode in onze kerk.
Hij gaf mij het vertrouwen door mij te benoemen tot pastoor van twee
parochies in Haarlem waaraan op zijn verzoek in 2004 een derde
parochie werd toegevoegd.
In die periode van 2000 tot 2013 bezocht ik hem regelmatig op zijn
bureau om het e.e.a. uit te wisselen opdat hij mij met raad en daad
kon bijstaan. Daartoe was hij altijd bereid hoewel de problemen die
ik ervaarde niet altijd gemakkelijk op te lossen waren.
Met rector Hendriks had ik ook regelmatig contact omdat hij altijd
weer een beroep op mij deed om stagiairs van zijn seminarie
ervaring te laten opdoen in het pastoraat binnen mijn 3 parochies.
De begeleiding die ik hen gaf was ook in overleg met de rector.
Zo leerden we elkaar beter kennen en was ik blij toen rector
Hendriks benoemd werd tot hulpbisschop met later recht van
opvolging.
Wat mag dit betekenen voor onze Apostelparochie? In het verleden
is er altijd wederzijds respect geweest tussen onze Apostelkerk en
de bisschoppen. Met name bisschop Bomers heeft zich immer heel
erg door ons gesteund geweten en ook bisschop Punt kon op onze
support rekenen. Er was dus een goede onderlinge verhouding.
Dat is met bisschop Hendriks niet anders. In de afgelopen jaren is hij
altijd een avond te gast geweest in onze Alpha-cursus waarbij hij
een inleiding gaf over het kerkzijn. Dat geeft vertrouwen voor de
toekomst.
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Wel hoorde ik hem bij het afscheid met overtuiging en klem zeggen:
praat niet teveel over wat je zou kunnen doen, maar ‘ga wat doen’,
neem initiatieven. Het is niet erg als het eens een keer mis gaat,
maar doe wat.
Dat is mij uit het hart gegrepen en ik denk dat wij als Apostelkerk
deze nieuwe bisschop Mgr. Jan Hendriks van harte willen en kunnen
ondersteunen.
Pastoor Henk Jozef Niesten

Met elkaar
verbonden

Verschil
moet er
zijn
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Over de voorpagina
De afbeelding links is naar aanleiding van 15
augustus de Tenhemelopneming van Maria. Het is
geschilderd door Peter Paul Rubens en hangt in
één van de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten in Brussel.
Peter Paul Rubens was een Vlaamse schilder uit
de 16e eeuw die met zijn Barokke schilderkunst
uiting gaf aan de Contra-Reformatie.
Wij vieren dit Maria Hoogfeest in de avondmis van
19.00 uur.
De patroonheiligen waaraan zijn doopnamen zijn ontleend zien we
terug in de 2e afbeelding van Petrus en Paulus. De eerste is
herkenbaar aan de sleutels (zie Mattheus 16,19) en de 2e aan het
zwaard.
De twee sleutels, één van goud en één van zilver, symboliseren de
bovennatuurlijke macht die aan Petrus is gegeven om gelovigen toe
te laten in de hemel met de gouden sleutel. De zilveren sleutel
symboliseert een wereldlijke macht om de gelovigen te binden en te
ontbinden.
Het zwaard van Paulus verwijst naar de
onthoofding. Als Romeins staatsburger kon hij
niet gekruisigd worden. Die marteling werd
hem rechtens bespaard, hij had het voorrecht
onthoofd te worden! Natuurlijk verwijst het ook
naar twee bijbelteksten uit zijn brieven; Ef.
6,17 Het zwaard des Geestes, dat is het woord
van God. En Hebr. 4,12 Het woord Gods is
scheper dan een tweesnijdend zwaard.

Het Hoogfeest van Petrus en Paulus valt op 29 juni. Wij zullen dit
feest van onze patroonheiligen vieren op zondag 5 juli, want dan
mogen we meer dan 30 mensen toelaten in onze Apostelkerk.
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Coronacrisis
Collectes
Van 15 maart t/m 31 mei is de Apostelkerk gesloten geweest
vanwege de coronacrisis. Gelukkig konden we wel op de donderdag
de kerk bezoeken voor de Eucharistische aanbidding.
Door de sluiting waren er in het weekend geen collecte-opbrengsten.
Gelukkig waren er enkele parochianen die collectegeld op onze
bankrekening hebben gestort. Daarvoor onze hartelijke dank.
De kosten gaan echter gewoon door.
Op dit moment heeft de onderhoudsploeg de (kerk)kant van de
Grenspost geschilderd. Ze zijn nu bezig met het schilderen van het
Tolhuis en de Wegwijzer.
Daarna moet het interieur van de Wegwijzer gerenoveerd worden,
zodat we daarna weer nieuwe huurders kunnen ontvangen.
Kortom, een oproep om de collecteschalen in het weekend
overvloedig te vullen, dan wel uw collectegaven te storten op onze
bankrekening NL12INGB 0655 9139 98 t.n.v. Kerkbestuur
Apostelkerk. Alvast bedankt.
De tonnetjes
Bij de ingang van de Apostelkerk hangen tonnetjes, waarin u uw
gave kunt deponeren voor de priesteropleiding van ons bisdom.
Rond roepingenzondag (3 mei) heb ik de jaaropbrengst, een bedrag
van € 780,- , overgemaakt naar het Grootseminarie in Heiloo.
De rector, Jeroen de Wit, heeft u namens alle seminaristen bedankt
voor uw royale gift.
Hij schrijft dat de priesterwijding dit jaar gepland stond op zaterdag 6
juni. Echter, deze wijdingsplechtigheid is niet doorgegaan vanwege
de coronacrisis. De 5 wijdingskandidaten moeten nu geduld hebben.
Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld.
De rector vraagt of u voor hen wilt bidden.
Martin van Kleef, penningmeester
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Pastorale teamleden in onze regio
Die kwamen op woensdag 10 juni bijeen in de pastorie van de Onze
Lieve Vrouwe Geboortekerk in Uitgeest. Dit team bestaat uit zes
geestelijken die in de hele regio IJmond-Noord werkzaam zijn.
Emeritus pastoor Henk Niesten beperkt zijn pastorale activiteiten tot
de Apostelkerk. In collegiaal verband kan het wel gebeuren dat hij
ook diensten verleend binnen het grotere geheel van de regio en hij
doet derhalve ook mee in het collegiaal overleg.

Van links naar rechts:
Marcel de Haas, Mathew Njezhukum Kattil, Kaleab Masresha
Shiferaw, Teun Warnaar, Anton Overmars en Henk Niesten
Contactgegevens van de pastores
Pastoor Kaleab Maresha Shiferaw
Kaleabman@gmail.com
06-18831825
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Diaken Marcel de Haas
diakenmarcel@gmail.com
06-30539841

Anton Overmars pr.
antonovermars@gmail.com
06-28963045

Kapelaan Teun Warnaar
warnaar@dds.nl
06-13997625

Mathew Njezhukum Kattil
(Velsen-Noord)
fathermathew@hotmail.com
06-22704895

Henk Niesten (Apostelkerk)
hjozefniesten@planet.nl
06-30712180

Vastenactie 2020
Jaarlijks kiest de Apostelkerk een eigen doel, los van de Stichting
Bisschoppelijke Vastenactie Nederland.
Dat is deels ontstaan doordat destijds pater Nielen z.g. na ruim 40
jaar gewerkt te hebben in Kameroen graag 'zijn' mensen samen met
u wilde blijven steunen vanuit Nederland. Al vele jaren steunt u
projecten van 'Aktie Kameroen' onder leiding van architect/
bouwkundige Mill Hill Broeder Huub Welters uit Wormerveer.
In 2018 was de opbrengst van de vastenactie voor Kameroen:
€ 5.686,00 voor een 3e klaslokaal in Njinikom te Kameroen.
In 2019 was de opbrengst € 5750,00 waarbij voorafgaand was
besloten om 50% van uw gaven ten goede te laten komen ter
bescherming van het ongeboren kind (VBOK/Siriz in Nederland) en
50% voor het project in Kameroen; een aanbouw bij de kraamkliniek
in Illung te Kameroen (De“Under Five Clinic” waar moeders - maar
vooral ook de baby’s en kinderen tot vijf
jaar - regelmatig worden gecontroleerd; waar gezorgd wordt dat de
baby’s de nodige vaccinaties krijgen en dat zij onmiddellijk medisch
kunnen worden behandeld bij de eerste verschijnselen van de
diverse kinderziektes.)
Dit jaar is er opnieuw gekozen voor de 50/50 verdeling; 50% voor
priesteropleidingen in Kameroen via de Stichting Kerk in Nood en
50% voor de bouw van een nieuwe kerk in Wombong Ikui te
Kameroen (o.l.v. Broeder Huub Welters).
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Vanwege de Corona-pandemie werd de kerk vanaf 15 maart
gesloten en is het schenken van gelden aan de projecten duidelijk
achter gebleven. De totale opbrengst dit jaar is slechts € 2829,00.
Kunt u helpen dat bedrag te verdubbelen? Dat zou toch prachtig
zijn!!!
Misschien wilt u al meedenken voor een project in 2021?
Parochies/katholieke organisaties kunnen via de Vastenactie in actie
komen voor een Eigen Doel tijdens de Vastentijd, Er is dan een
relatie met de uitvoerende projectpartner en directe betrokkenheid bij
het project; een persoonlijke band. Bovenop de eigen actieopbrengst
van de parochie steunt Vastenactie het project met een subsidie van
maximaal 50%. Wilt u meedenken, heeft u misschien familie in een
ontwikkelingsland actief met mooie projecten? Een projectaanvraag
zal vòòr 1 oktober 2020 ingediend moeten zijn bij Vastenactie; een
project waarvoor we dan als parochie actie gaan voeren.
Graag voor 1 augustus uw bericht per email: bestuur@apostelkerk.nl
of in de kerk/postbus deponeren.
Ik zie uit naar uw reacties.
Marja Al
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Drie maanden lang de H. Mis via TV of livestream
Wat betekent dat voor mensen? De afgelopen maanden hebben
gelovigen de eucharistieviering op zondag noodgedwongen niet
meer fysiek kunnen meevieren in hun vertrouwde kerkgebouw. Via
de bisschoppen werden we er op gewezen dat de eucharistieviering
via TV of livestream te volgen zou zijn. Gedurende deze tijd werden
we in de gelegenheid gesteld om de ‘geestelijke communie’ te
ontvangen.
Vanwege het grote aanbod van eucharistievieringen die te volgen
waren via de computer, kregen we ineens de mogelijkheid om hierin
onze eigen keuze te maken.
Bij navraag onder een aantal parochianen bleek dat de H.Mis op de
volgende plaatsen werd gevolgd: Via de TV op zondag op NPO 2
met daaraan voorafgaand een interessant geloofsgesprek onder
leiding van Leo Feijen. Via de livestream werd vooral verbinding
gelegd met de Sint Bavo kathedraal in Haarlem, de kapel van
O.L.Vrouw ter Nood in Heiloo, de viering met kapelaan Teun
Warnaar uit Heemskerk/Uitgeest, de viering met deken Floris van
Bunschoten uit Assendelft/Zaandam en vanuit de Lodewijkkerk in
Leiden.
Zeker vanuit de Sint Bavo kathedraal werd de eucharistieviering
opgeluisterd door prachtige gezangen door leden van het kathedrale
koor. Ook de TV-vieringen werden opgeluisterd door zeer
geschoolde cantoren. De priesters die deze virtuele missen
opdroegen deden dit met grote bewogenheid en bemoedigende
preken voor de meevierende gelovigen – op afstand.
Toch merkte menigeen dat het volgen van de eucharistieviering op
zondagmorgen vanuit je gemakkelijke stoel of bank, kijkend naar je
TV-scherm dat te midden van allerlei wereldlijke zaken staat, niet
altijd gemakkelijk bleek te zijn. Hoe snel worden wij in huiselijke
omgeving gewoonweg afgeleid door allerlei zaken. Zo vertelde
iemand dat hij aan het begin van de viering, die om 10 uur begon,
toch ongemerkt nog aan het kopje thee of koffie van het ontbijt zat…
Of ongemerkt even de mobiele telefoon ter hand nam tijdens het
zingen, of dat er ineens gebeld werd.
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Of huisgenoten die geen interesse hadden in het meevieren van de
mis en toch ook in de huiskamer aanwezig waren met hun eigen
activiteiten. De geur van koffie, die ondertussen gezet werd, en
waarvan het aroma vervaarlijk ronddreef richting beeldbuis…
Kortom: allemaal zaken die het moeilijk maakten om geconcentreerd
de viering mee te vieren. Wat menigeen al snel deed was de ruimte
rond het beeldscherm wat te ontdoen van aardse zaken en de sfeer
van de kerk wat proberen te creëren door een kaarsje te branden en
een Mariabeeldje erbij te plaatsen. Sommigen waren erin geslaagd
met het hoogfeest van Pasen een heuse paaskaars 2020 bij het
TV-scherm te plaatsen.
Al met al beleefden we met z’n allen een 40-dagentijd en de gehele
paastijd op een manier die nog nooit eerder was voorgekomen! Voor
het eerst waren de kerken gesloten tijdens een epidemie! Nu waren
de verschillende media een grote uitkomst om tóch de
eucharistieviering bij te kunnen wonen. Maar ideaal is het zeker niet.
We missen tenslotte de gemeenschap. Kerk-zijn is gemeenschap
zijn! Zo heeft Christus immers Zijn kerk gewild. En door samen van
het Brood, Zijn Lichaam, te eten, zijn wij wat wij zijn: ledematen van
het mystieke lichaam van Christus.
Elma van Vianen
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Alpha – lockdown
In het vorige nummer van “de Apostel” had ik een stukje geschreven
over mijn ervaringen met betrekking tot de Alpha – cursus. Dat wil ik
graag vervolgen.
De cursus raakte me zo diep dat ik me na de tweede of derde
bijeenkomst al begon af te vragen hoe het nu verder moest met mijn
geestelijk leven en welzijn als de cursus afgelopen zou zijn. Ik zag
mezelf al stuurloos ronddobberen op de grote levenszee. Nog net
niet ontREDDERd.
Ik begon hier en daar wat informatie in te winnen en rond te kijken
op internet. Normaal gesproken kijk ik nooit zo ver vooruit, maar leef
ik meer van dag tot dag. Op een gegeven moment had ik het een
beetje laten rusten, want we zouden een Alpha-dag hebben in
Heiloo op zaterdag 14 maart. Daar leefde ik ontzettend naar toe als
ware het een hele dag feest.
Maar in diezelfde week kwam de ommekeer. Alles werd afgelast
vanwege het coronavirus. Het leek net of het leven even stilstond.
Toen voelde ik toch wel iets van ontREDDERing.
Daarna volgde een periode van ingrijpende veranderingen, zowel op
het werk als in het dagelijks leven. Ik werd zo meegezogen in al die
veranderingen, dat de Alpha-cursus daardoor wat verder van me af
kwam te staan. Achteraf gezien een hele rare ervaring.
Nu ik dit schrijf, begin juni, zitten we in
een periode van versoepeling en heb ik
een stille hoop dat de Alpha-cursus
weer vervolgd gaat worden. Wanneer
dat is, dat merken we wel, want ik heb
van mijn jongste zus geleerd: “voor wie
wachten kan, komt alles op tijd.”
Hartelijke groet van een, nog steeds,
enthousiaste cursiste.
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Vervolg Alpha-cursus
Dat hangt nog in de lucht. Het team is op 16 juni bijeen geweest om
de mogelijkheid van een vervolg te bespreken. Op 10 maart was de
6e en laatste Alpha-avond. De kloosterdag in Heiloo was geregeld
voor zaterdag 14 maart. Corona stak daar een stokje voor. Op dit
moment kunnen we nog geen uitsluitsel geven over een vervolg. We
wachten de maand september af. Het team zal dan weer bijeen
komen. Hopelijk kunnen we dan een beslissing nemen.
We wensen alle Alpha-cursisten een fijne zomervakantie en we
houden je op de hoogte.

Corona en ultuur onder vuur
Regelmatig komt er bij mij post binnen van Hugo Bos van stichting
Stirezo die de heikele kwesties van deze tijd durft aan te snijden.
Niet alleen schrijft hij zijn brieven, maar ook levert hij boekjes die
informeren over bv. de transgenderideologie, abortus en recentelijk
over de corona-praktijk.
In zijn algemeenheid komt het er op neer dat er wereldwijd vanuit
overheden en media intensieve druk is op de meningsvorming die
eenduidig moet zijn en waar kritiek of anders denken niet wordt
geduld.
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De vrijheid van meningsuiting is zo in het geding, evenals het moreel
besef vanuit het christelijk gedachtengoed en hoe dat in het leven in
praktijk te brengen.
Die zogenaamde humane of humanistische filosofie of
levensovertuiging is in zijn kern gericht op het leven hier en nu,
anders dan de christelijke levensovertuiging die gericht is op het hier
en hiernamaals.
Los daarvan gelooft de christen dat God ieder mens liefheeft
afgezien van wat zijn levenspraktijk ook is. God de Vader die zich in
Christus Jezus heeft willen openbaren als mens roept iedere mens
op hem te zoeken, te vinden, te aanschouwen en te aanbidden. Als
volgelingen van Jezus Christus kunnen we dat doen in de schepping
en de schoonheid ervan, in het Woord dat we in de bijbel kunnen
lezen en dat in Jezus Christus vlees geworden is. Als we die weg
gaan dan deelt God ons zijn Geest mede.
Die zal ons ook overtuigen van wat wijsheid en wat dwaasheid is
(1 kor. 1), wat zonde is en wat goed is (Joh. 16,8), wat zeer goed is
en volmaakt (Rom. 12,2). Er staan behartenswaardige woorden in
Rom. 12, vers 1 en 2. “Stemt uw gedrag niet af op deze wereld,
wordt andere mensen met een nieuwe visie.”
Aan de ene kant is er in de wereld de druk om je te conformeren aan
de vrijzinnigheid in de moraal over leven en seksualiteit. Aan de
andere kant wordt de mens in een keurslijf gedwongen en van zijn
menselijke vrijheid beroofd door zo’n corona-pandemie. Dat hebben
we als kerkgemeenschap heel erg gevoeld en gevonden in de
afgelopen periode.
De versoepeling is ook een verademing, maar wat staat ons nog te
wachten?
Ik vertrouw op de Heer.
Pastoor Niesten
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Als een windvlaag…
Als een windvlaag die ons aanraakt,
Als een kracht die vleugels geeft,
Strijkt Gods adem langs de aarde,
Stroom van hoop voor al wat leeft.
Kracht die mensen bij elkaar brengt,
En die grenzen opengooit,
Vuur dat koude harten opwarmt,
En de muur van ijs ontdooit.
Een bezieling diep van binnen,
Als het trillen van een snaar,
Bewogen door de Geest van Liefde,
Staan wij open voor elkaar.
Mensen komen in beweging,
Willen meedoen, vatten moed,
Willen bouwen aan een wereld,
Waar het leefbaar is en goed.
Als een windvlaag die ons uittilt,
Boven ons beperkt bestaan,
Wijst de Geest van liefde wegen,
Die wij samen kunnen gaan.
Uit: ‘Jaarringen’ van Greet Bookerhof-van der Waa
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Priesterjubileum 65 jaar
Dat betreft dan pastoor van der Linden
die dit op donderdag 4 juni jl. mocht
vieren. Het is een felicitatie waard en
dat heb ik op die dag ook mogen
doen. Er stond een heel mooi artikel in
de Helm, het parochieblad van de
Heemskerkse parochies. Daarin lees
je welke weg de pastoor is gegaan als
jonge seminarist in oorlogstijd op weg
naar zijn wijding in 1955.
In verschillende parochies is hij
kapelaan geweest. De langste periode
als zodanig was in Castricum waar hij
ook godsdienstles gaf op dezelfde Mavoschool waar ik later leraar
werd. Jan werd pastoor in Wijk aan Zee, later in Waarland en deken
in Schagen. Hij heeft heel wat meegemaakt in die 65 jaar, maar is
vooral zichzelf en priester gebleven. Hij doet bij ons enthousiast mee
in het alpha-team en bij gelegenheid verleent hij assistentie in de
Apostelkerk. Beste pastoor Jan, heel erg bedankt voor al die jaren
trouwe dienst en veel zegen voor de komende jaren.
Pastoor Henk Niesten

In memoriam Johan Dekker
Op 28 mei namen we in besloten kring afscheid van deze 100-jarige.
Johan Dekker was in 1953 als KNIL-militair overgekomen samen
met zijn vrouw en zoontje vanuit Indonesië naar Nederland. Als
veteraan heeft hij zich hier goed kunnen vestigen in Beverwijk waar
hij een trouw bezoeker was van de Apostelkerk. Toen hij dan ook in
2012 in Meerstaete belandde kreeg hij wekelijks van pater Nielen de
Communie en daarna van ondergetekende. Op zaterdagavond 23
mei heeft hij nog de ziekenzalving ontvangen en kort daarna is hij
overleden. Moge hij rusten in vrede.
Pastoor Niesten
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Ter herinnering aan deken Cassee
In de Paaseditie van de Apostel
van april 2020 is er al een
artikeltje gewijd aan het
overlijden van deken Cassee.
Met een fotoreportage van
belangrijke gebeurtenissen
waar hij bij betrokken was wil ik
hem alsnog de eer brengen die
hem toekomt.

Hij was mijn
persoonlijke mentor bij
mijn start als pastoor
in Haarlem. Daarnaast
gaf hij van harte acte
de presence bij
vormselvieringen en
ook bij de
Mariaprocessie.

Deken Cassee was ook een steun voor
Bisschop Punt, in de foto samen tijdens
de Maria processie in Haarlem, 2005
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Acte de presence gaf hij ook bij de Apostelkerk. Onder andere bij
het 50-jarig bestaan van de Apostelkerk op 1 juli 2012 en bij het
65-jarig priesterjubileum van pater Nielen op 9 juli 2017.

Deken Cassee is 30 maart overleden.
Op zaterdag 4 april is in een besloten
gebedsdienst met als hoofdcelebrant
bisschop Hendriks afscheid van hem
genomen in de Laurentiuskerk. Op het
kerkhof ernaast is zijn graf te vinden
vlak naast het priestergraf. Hij is 75 jaar
geworden. In zeer dankbare herinnering
bidden wij: Moge hij rusten in vrede
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Parochiebedevaart in september?
10-DAAGSE BEDEVAART naar NORMANDIE en BRETAGNE
(Lisieux, Pontmain, Mont St. Michel, St Anne d’ Auray, Rouen)
7 juli t/m 16 juli 2020
Zo luidde de aanhef van het bedevaartprogramma. Door de
coronacrisis is de bedevaartreis verplaatst naar 1 september, in de
verwachting dat dan de reis doorgang kan vinden. Echter, er is nog
veel onzekerheid. We zitten nog steeds met de regel van 1.50 meter
afstand houden. In de bus is dat bijna niet mogelijk. En de gehele
dag met een mondkapje in de bus zitten is ook geen pretje.
Ik schrijf deze regels op woensdag 17 juni. Begin juli moeten we
over het doorgaan van de reis een besluit nemen. De deelnemers
krijgen dan per omgaande bericht.
Mochten er nog mensen zijn die belangstelling hebben voor de reis
(van 1 september t/m 10 september), dan kunnen ze met mij kontakt
opnemen. (tel 075-6871842 of v_ kleef@dds.nl)
Martin van Kleef, reisleider

De huilende Madonna van Civitavecchia (Italië)
“Papa, papa, de Madonna huilt!” Op 2 februari 1995 (Maria Lichtmis)
stond Jessica Gregori, een klein meisje van nog geen zes jaar, op
het punt om met haar familie naar de Heilige Mis te gaan toen ze
voor het eerst een klein beeldje van de Allerheiligste Maagd tranen
van bloed zag huilen in de kleine stenen grot die haar vader onlangs
voor hun huis had gebouwd.
Vanaf die dag herhaalde het fenomeen zich in totaal dertien keer.
Het was een beeldje van amper 43 cm hoog, afkomstig uit een
winkel in Medjugorje.
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Er volgde een aantal onderzoeken door de overheid en uiteindelijk
werd het Mariabeeld in beslag genomen en door de plaatselijke
bisschop bewaard in zijn eigen huis. Op 15 maart stemde de
bisschop in met het verzoek van zijn zus om te bidden voor het
heilige beeld, dat hij in een kast bewaarde. De bisschop begon het
“Wees gegroet, Koningin” te reciteren en toen de aanwezigen de
regel zeiden: ”Sla op ons uw barmhartige ogen”, begon het beeld
bloed te wenen. De schok was zo groot, dat de bisschop eerste hulp
moest krijgen van een cardioloog.
De bisschop begon een kerkelijk proces om de gebeurtenis te
bestuderen en hij getuigde van het wonder. De media keerden zich
echter tegen de bisschop en accepteerden zijn getuigenis niet en de
rechtelijke macht nam het beeldje in beslag. Paus Johannes Paulus
II verzocht aan kardinaal Deskur om een gebedswake te houden
voor eerherstel van de inbeslagname van het beeld. Bij die
gelegenheid zegende de kardinaal namens de paus een tweede
beeld dat identiek was aan het wenende beeld, dat vervolgens aan
de familie werd gegeven. Vervolgens heeft dit beeld voor talrijke
getuigen zeer geurige olie verspreid.
Hetzelfde beeld (het tweede beeld) huilde tranen van water tijdens
de laatste lijdensweg van Johannes Paulus II in 2005, en vervolgens
opnieuw op dezelfde dagen, van 28 maart tot 2 april het jaar daarop.
Op 31 maart 2006 was bisschop Grillo persoonlijk getuige van dit
huilen en getuigde hij er publiekelijk in de pers over.
Nadat het eerste beeld van Maria op 11 juni 1995 door de rechtelijke
macht was vrijgegeven, wilde Johannes Paulus II haar in het
Vaticaan in zijn appartement vereren en kronen. Deze gebeurtenis is
vastgelegd in een document, door Johannes Paulus II persoonlijk
ondertekend.
Op 17 juni 1995 werd het originele beeld van de Heilige Moeder
plechtig tentoongesteld in de parochiekerk in Civitavecchia voor de
openbare verering van de gelovigen. In een laboratorium werden de
tranen onderzocht. Het bleek mannelijk bloed (van Jezus Christus)
te zijn.
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Op 15 maart 2005, de tiende verjaardag van de laatste keer, dat het
beeld huilde, vaardigde de diocesane bisschop een decreet uit voor
de bouw van een diocesaan heiligdom.
De plaatselijke overheid paste de infrastructuur aan om de vele
pelgrims te kunnen ontvangen. Het is een plaats van genade
geworden. Pelgrims komen naar deze plaats toe om zich te bekeren.
De diocesane bisschop heeft 5 priesters permanent aangesteld om
de gelovigen de biecht af te nemen. Zeer vele echtparen, die om een
of andere reden uit elkaar zijn gegroeid, verenigen zich opnieuw. Er
komen bedevaartsgroepen uit de gehele wereld naar dit
bedevaartsoort. Zal de volgende bedevaartreis vanuit de Apostelkerk
naar Civitavecchia gaan?
Martin van Kleef, reisleider
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Kruidenwijding op Maria-ten-Hemelopneming
In het heiligdom van O.L.Vrouw ter Nood in Heiloo wordt op 15
augustus dit Hoogfeest gevierd. Om 11.30 uur is het rozenkransgebed en om 12.00 uur de Pontificale Hoogmis. Aansluitend een
processie naar de put met wijding van bloemen en kruiden.
Het feest dat wij op 15 augustus vieren heette aanvankelijk 'Dormitio
Mariae' (= de ontslaping van Maria). Onder invloed van apocriefe
literatuur en volkslegenden werd het feest vanaf de achtste eeuw
'Tenhemelopneming van Maria' genoemd.
De intrede van Maria in de hemel betreft zowel haar lichaam als haar
ziel. Zij is daar volgens het katholieke geloof de koningin van alle
engelen en heiligen. De in de volksmond ook wel eens gebruikte
term 'Maria Hemelvaart' is volgens het katholieke geloof niet juist,
omdat Maria – in tegenstelling tot Christus – niet zelf ten hemel
opsteeg, maar door God in de hemel werd opgenomen.
Op 1 november 1950 werd de Tenhemelopneming van Maria met
ziel en lichaam door paus Pius XII tot dogma verklaard.
Met het feest van Maria Tenhemelopneming begint een periode van
30 dagen waarin tal van belangrijke Mariafeesten op de kalender
staan, waaronder: Maria Koningin (22 augustus, de octaafdag van
Maria Tenhemelopneming), Maria Geboorte (8 september) en Naam
van de Heilige Maagd Maria (12 september).
Een oud gebruik op dit feest is de kruidenwijding. De oorsprong is
een legende. Van oudsher geloven katholieken dat de Moeder van
Jezus, die als eerste mens deel kreeg aan de verlossing, ook als
eerste deel kreeg aan de volheid van de verlossing, en dat haar
lichaam niet onderworpen werd aan het bederf van de dood.
Een aantal mensen twijfelde hieraan en ging op zoek naar het graf
van Maria om haar stoffelijke resten te vinden. Deze mensen vonden
het graf van Maria en openden het. En wat vonden zij? Geen
beenderen maar wél welriekende kruiden en bloemen!
Het is daarom een legende met als kern dat Maria werkelijk ten
hemel is opgenomen.
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Maria’s verheerlijking laat zien wat is weggelegd voor allen die Jezus
volgen:
Eeuwige verheerlijking dwars
door de dood heen en geen
eeuwig bederf. Hen wacht de
volheid of overvloed van
leven, zoals die spreekt uit
een overvloed van
welriekende en geurige
kruiden en bloemen.
Maria is het model van wat
ons allen te wachten staat als
we verbonden met haar Zoon
door het leven gaan: eeuwig
leven bij God, als nieuwe
mens met ziel en lichaam!
De wijding van heilzame
kruiden is een mooie traditie.
Het kruidenbosje verwijst naar
het heil dat ons te wachten
staat.
Laten we ook niet vergeten om Maria op deze prachtige dag een
bloemengroet te brengen:

‘Daar bloeid’ ene lelie met
zuiverlijke pracht; voor eeuwen
en tijden in ’t diepst van Gods
gedacht. ‘T zijt gij, o Maria, o
lelie eeuwig schoon!’ Gods
bruid en Gods dochter en
moeder van Gods Zoon!’
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Boekje open
Volg de liefde
Door o.a. Dr. Versteegh (die pastoor Niesten heeft geopereerd)

Onlangs is er een bijzonder boek verschenen met de titel: Volg de
liefde. Het is geschreven door professionals, vooral uit de zorg en
het onderwijs. Het is een leidraad voor de manier van leiding geven
naar het beeld van twee grote heiligen, te weten: de H. Franciscus
en de H. Clara. Zij stonden in de dertiende eeuw elk aan het hoofd
van een eigen bedelorde. Beiden zijn na acht eeuwen nog altijd een
inspiratiebron voor christenen die een leidinggevende rol vervullen.
Franciscus en Clara wilden ondergeschikt zijn en hun talenten
dienstbaar maken aan de zwaksten.
Een van de schrijvers is cardio thoracaal chirurg Michel Versteegh,
tot zijn pensioen werkzaam in het LUMC. Hij is al twintig jaar
aangesloten bij de orde van de franciscaanse seculieren. Daartoe
moet men, net als een kloosterling, een gelofte afleggen. In zijn werk
inspireerden beide heiligen hem om altijd de patiënt voorop te
zetten. In die zin betekende leiding geven ook volgen: luisteren naar
de behoeften van de patiënt. “Iedereen, en zeker de zieke
medemens, telt mee en daar dient serieus naar geluisterd te worden.
Hierin als arts je eigenbelang opzijzetten en volle aandacht hebben
voor de mensen die je zijn toevertrouwd”, aldus Versteegh.
Op een dag had dr. Versteegh wel een heel bijzondere patiënt te
opereren, namelijk: onze pastoor Niesten, die destijds nog
priesterstudent was. De operatie was zeer riskant, het was erop of
eronder! Ze wisten niet van elkaar dat ze christen waren. Beiden
gingen de operatie in na intens gebed. De operatie slaagde
Godzijdank zeer goed! Maanden later, toen het Kerst was, wilde
pastoor Niesten de chirurg een kerstkaart sturen om hem te
bedanken, met een bijgevoegde Bijbeltekst. Hij sloeg de Bijbel
willekeurig open en zijn vinger kwam terecht bij de volgende tekst:
Jezus Sirach 38, 12-13: En ook voor de arts moet gij een plaats
inruimen, want ook hij is door de Heer geschapen; laat hij niet van u
wijken, want ook hem hebt gij nodig. Er zijn immers ogenblikken, dat
de goede afloop in hun handen ligt,
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Niet lang daarna kreeg pastoor Niesten bericht terug van dr.
Versteegh. Deze berichtte hem het volgende:
Ook het vervolg is interessant: Jezus Sirach 38, 14: want ook zij
bidden er de Heer om, dat hij hun een gelukkige diagnose geeft en
genezing brengt tot behoud van het leven.
Hierdoor begreep pastoor Niesten dat hij door een christen was
geopereerd!
Op 20 maart 2018 hield dr. Versteegh een lezing in de Grenspost
over zijn werk als chirurg in het licht van de H. Franciscus en de H.
Clara. Pastoor Niesten had hem hiertoe uitgenodigd n.a.v. zijn 70e
verjaardag. Zonder de vaardige handen van dr. Versteegh had het
met onze pastoor wel eens heel anders kunnen aflopen.
Hoe belangrijk is het, om bij alles wat wij doen, ons werk in Gods
Handen te leggen en Hem onze talenten aan te bieden, zodat Hij ze
kan gebruiken tot zegen van vele mensen!
Elma van Vianen

Spreekt God nog tot ons?
Door pastoor Jan van der Linden

Dat is de titel van de twee boeken die pastoor Jan van der Linden
heeft samengesteld vanuit zijn jarenlange ervaringen met
bijbelgroepen.
Boek 1 handelt over het oude Testament en deel 2 over de
Evangeliën uit het Nieuwe Testament. Beiden zijn heel leerzaam,
qua inhoud overzichtelijk en heel goed leesbaar voor de gewone
man of vrouw.
Ik kan ze derhalve van harte aanbevelen voor een prijs die de
boeken zeer waard zijn, namelijk €10 per boekdeel.
Belangstellenden kunnen zich bij mij melden en aankopen.
Pastoor Henk Niesten
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Eerste Communievoorbereiding
Die is begonnen op 12 februari. Er volgden nog twee lessen op 26
februari en op 11 maart. Toen was er door Corona een onderbreking
en konden we op 13 mei weer verder gaan met de drie kinderen,
Jazzlee, Maura en Miguel. We hebben nu 6 bijeenkomsten gehad en
zijn op de helft. Op de volgende data zijn er weer bijeenkomsten:
24 juni
8 juli
22 juli
5 aug.
19 aug.
29 aug.
30 aug.

16.00 uur in het Pastoorshuis
16.00 uur in het Pastoorshuis
16.00 uur in het Pastoorshuis
16.00 uur in het Pastoorshuis
16.00 uur in het Pastoorshuis
Middag in Heiloo bij Onze Lieve Vrouw ter Nood van
14.00 uur tot 17.00 uur.
Eerste Communie in de Apostelkerk om 10.00 uur

Als één van de kinderen door vakantie een bijeenkomst moet
missen dan zoeken we naar een inhaalmoment.
Maura, Miguel en Jazzlee zijn koningskinderen. Zij bereiden zich
voor op de Eerste Heilige Communie met Jezus, the King.
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Vormsel
Op 12 juni jl. hebben wij de groepsbijeenkomst met de vormelingen
omtrent het thema Pinksteren gehad.
Hoewel wij nog volop bezig zijn om de vormelingen voor te bereiden
op het Vormsel op 24 oktober 2020 om 19.00 uur in de Onze-LieveVrouwe-Geboortekerk in Uitgeest, is ook reeds de ouderavond
bekend voor de nieuwe groep Vormelingen 2020/2021.
Dat is woensdag 7 oktober a.s. in Heemskerk, Esplanadezaal
Mariakerk, tijdstip 19:30 uur.
Ik wens u alvast een fijne vakantie!
Pina Russo-Contino

Lieve kinderen
Op de volgende twee pagina’s is het jullie beurt!
We vieren deze zomer ook twee feesten in de kerk. Hieronder kun je
er meer over lezen maar houd je pen, je kleurpotloden en je
viltstiften bij de hand.
Op 29 juni vieren we het Patroonsfeest van onze kerk, de heilige
Petrus en Paulus. Daarom hebben we een kleurplaat toegevoegd
van deze twee apostelen, die aan het begin staan van het ontstaan
van de kerk. Zij hebben daar hun leven voor gegeven, vandaar dat
er op de plaat staat: “in vuur en vlam voor Jezus.” We vieren dit feest
op zondag 5 juli bij ons in de kerk. Je mag de plaat mooi inkleuren.
Op 15 augustus is het Maria Tenhemelopneming. Dat is een
Hoogfeest waarop de kerk viert dat Maria door God in de hemel
wordt opgenomen. We hebben dan ook een puzzel toegevoegd. Als
je die oplost, krijg je het belangrijkste gebed tot Maria. Probeer het
maar, het lukt je vast wel!
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De apostelen Petrus en Paulus
IN VUUR EN VLAM VOOR JEZUS
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Heilige Clara van Assisi
Italië, Abdis, † 1253
Feest 11 augustus. Betekenis van Clara: klaar, helder.
Clara werd geboren in 1195 en was afkomstig uit een adellijke
familie te Assisi. Ze was bijna achttien toen Franciscus in die streek
begon rond te trekken en op te roepen tot bekering. Ze liep weg van
haar familie, koos net als Franciscus voor een leven in armoede, en
liet zich door hem het kloosterhabijt aantrekken. Al gauw sloten
andere vrouwen zich bij haar aan, zo ook haar zus Agnes. Veertig
jaar lang leidde zij als overste het kloostertje van San Damiano, bij
Assisi. Er ontstond een hechte en diepe geestelijke vriendschap
tussen Franciscus en haar. Hij liet haar dikwijls om raad vragen, in
allerlei zaken, en bij moeilijke beslissingen. Franciscus, nog maar 42
jaar, overleed in 1226. Zuster Clara en haar medezusters waren diep
bedroefd. Zij ging voort in de geest van Broeder Franciscus. ]Een
groot wonder gebeurde, toen zij rond 1240 intens bad, neergeknield
voor het Allerheiligste, om een dreigende inval van de Saracenen in
Assisi af te wenden. Een latere legende verhaalt dat zij toen met de
monstrans in de hand, moedig de Saracenen tegemoet ging, die
daarop haastig de vlucht namen. Zij wordt beschouwd als de redster
van Assisi en van San Damiano. Zij stierf op 59-jarige leeftijd.

Franciscus knipt de haren van Clara

Clara ontvangt de kroon der 7 zaligheden

- 31 -

Ter herinnering aan de eerste Communie van Klaartje. A.D. 1964.
door Toon ten Hacken, vader van Clara (Klaartje)
Sint Frans leerde Clara een heel blij liedje.
Ik ben Heer Jezus’ vergeet-mij-nietje.
Zij baden om de gave wie ‘t meeste bidden kon.
Sint Frans werd eerder begraven en Sint Clara won.
Eens hoorde zij van Jezus onder een preek.
De woorden wérden Jezus: hoe dat Hij leek!
Hij was wéér geboren, Hij lachte haar toe.
Nooit werd zij moe méér van Jezus te horen.
Zij deed als Sint Frans haar had voorgedaan.
Zij maakte zich arm om rijk voor God te staan.
Zij maakte zich rein om Heer Jezus te behagen.
Zij maakte zich klein om Heer Jezus te verhogen.
En toen zij metterdood in de hemel kwam,
wat heerlijke muziek zij daar vernam!
Met het bruidskleed aan mocht zij voor Jezus treden,
en kreeg de kroon der zeven zaligheden!
De engelen zongen hun hoogste lied:
Alleluja, alleluja, Sint Clara is de bruid!
Toen vierden allen samen
het bruiloftsmaal.
En dit mooiste verhaal
duurt in eeuwigheid. Amen!
(Info van bijgaande afbeeldingen: <1500, Boekverluchtiging Hs.
Thennebach, Vita van St.Clara
Duitsland, Karlsruhe, badische Landesbibliothek)
Clara ten Hacken
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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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redactie
Marja Al
Louise Dijkman
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per e-mail: Redactieapostel@apostelkerk.nl
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