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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 

 
Administrator: pastoor Kaleab Masresha Shiferaw 
 
Pastoor H.J. Niesten 
Van Riemsdijklaan 9 
1945 XM Beverwijk 

☎  0251-294367 / 06-30712180 

e-mailadres: Pastoor@apostelkerk.nl 

 
locatieraad: 

Martin van Kleef (penningmeester) ☎ 075-6871842 

Roger Freeth (alg. bestuurslid)  ☎ 06-41680119 

Herman van der Veer   ☎ 0251- 210599 

Marja Al     ☎ 0251-224041 

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

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

 
De Grenspost: 
Grenspost@apostelkerk.nl 
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De grootste Belg aller tijden  
 
Dat was Jozef de Veuster, u 
waarschijnlijk beter bekend als 
Pater Damiaan. Geboren op 3 
januari 1840 en gestorven als de 
Heilige van Molokai op 15 april 
1889. Als nummer 2 kozen de 
Belgen de ons onbekende Paul 
Jansen, een zeer gerenommeerde 
medicus die heel veel nieuwe  
soorten medicijnen heeft uitgevonden. Hij werd geboren op 12 
september 1926 en stierf in 2003. Derde werd wielrenner Eddy 
Merckx, geboren op 17 juni 1945, die als commentaar gaf dat hij zich 
geschaamd zou hebben als hij vóór pater Damiaan zou zijn 
geëindigd. Overigens moet worden vermeld dat de erelijst van het 
Vlaamse volksdeel wel wat verschilt van het Franstalig gebied.  
Daar staat Jacques Brel op nummer 1 en pater Damiaan op 3.  

Ik stel me zo voor dat Nederlanders zich helemaal kunnen verenigen 
met de 1e plaats van pater Damiaan. Zijn heldhaftige keuze voor de 
melaatsen van Molokai spreekt ook ons tot de verbeelding.   

Op 10 mei 1873 kwam hij aan op Molokai, waar op dat moment 816 
leprozen verbleven, op de kale landtong Kalaupapa, afgesneden van 
de rest van het eiland door een steile rotswand. Hij reorganiseerde 
er de verwilderde gemeenschap, begon met de bouw van een kerk 
en de aanleg van wegen. Naast zijn werk als priester vervulde hij 
ook de rol van dokter, timmerman, ziekenverzorger, begrafenis-
ondernemer en hij maakte zelfs doodskisten en was grafdelver.  
Hij stelde begrafenisverzekeringen in waarvan nieuwkomers 
verplicht lid moesten worden. Zijn komst was een keerpunt voor de 
kolonie: wetten werden nageleefd, er kwamen degelijke huizen, hij 
bouwde twee melaatsendorpen en een school. De hygiënische en 
materiële levensomstandigheden verbeterden en hij stichtte er een 
centrum van bloeiend christendom door de parochie van de heilige 
Filomena op te richten.  
In zijn tijd telde de kolonie 800 tot 1000 melaatsen.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1840
https://nl.wikipedia.org/wiki/1840
https://nl.wikipedia.org/wiki/Molokai
https://nl.wikipedia.org/wiki/Molokai
https://nl.wikipedia.org/wiki/Molokai
https://nl.wikipedia.org/wiki/15_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/15_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/1889
https://nl.wikipedia.org/wiki/1889
https://nl.wikipedia.org/wiki/1889
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lepra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lepra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lepra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lepra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalaupapa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalaupapa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolonie_(staatkundig)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolonie_(staatkundig)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolonie_(staatkundig)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filomena
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filomena
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filomena
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filomena
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Dood  

In november 1884 werd bij hemzelf lepra vastgesteld. Damiaan was 
waarschijnlijk al vanaf 1876 door de ziekte besmet. Met de hulp van 
vier anderen bleef Damiaan echter verder werken tot veertien dagen 
voor zijn dood. Hij stierf op 15 april 1889 om 8.00 uur in de ochtend. 
Hij was 49 jaar oud. Damiaan werd begraven onder de 
pandanusboom die hem tijdens de eerste weken op het eiland tot 
onderkomen had gediend.  

Waarom nu deze aandacht voor pater Damiaan.  

Omdat wij in deze tijd constant worden geïnformeerd over het 
besmettelijke coronavirus. De beschermwaardigheid van het leven 
lijdt geen twijfel zou je denken. Dokter Paul Jansen zou zijn uiterste 
best hebben gedaan om een medicijn of vaccin te ontwikkelen ter 
bestrijding van corona. Zo lang dat medicijn of vaccin er niet is is er 
risico. Dat is inherent aan het leven. Pater Damiaan is een voorbeeld 
hoe je risico durft te nemen en kansloze mensen perspectief biedt.  
 

Besmettelijk  

Melaatsheid is dus net als corona besmettelijk. De bacterie 
verspreidt zich door de lucht. Dus als een melaatse patiënt hoest, 
niest of praat, bestaat de kans dat hij de bacterie verspreidt. Lepra 
en melaatsheid zijn niet besmettelijk als je een patiënt aanraakt. Je 
hoeft je dus geen zorgen te maken als je een leprapatiënt een hand 
hebt gegeven.  
 

Conclusie  

De beschermwaardigheid van het leven blijkt heel sterk in verband 
met corona. De samenleving is over het algemeen behoorlijk 
gemotiveerd om de beperkende maatregelen concreet te maken om 
zo over het leven van een ieder te waken. Soms komt dat wel eens 
erg betuttelend en stringent over. Beschermwaardigheid lijkt echter 
niet op te gaan voor het prille leven in de moederschoot en het 
kwetsbare leven aan het eind van de rit. Hoe verhoudt zich dat in 
ons denken over corona en t.a.v. onze levensovertuiging?  
Om over na te denken!  
 
Pastoor Henk Jozef Niesten (met gebruikmaking van internetbronnen) 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lepra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lepra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lepra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandanus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandanus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandanus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandanus
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Over de voorpagina  
 
Ingewijden in het katholieke geloof hebben de afbeelding wel 
herkend. Het zijn de 20 geheimen van het geloof. Normaal waren het 
er 15, maar Paus Johannes Paulus heeft 5 geheimen van het Licht 
toegevoegd. Dit zijn de geheimen van de rozenkrans en de dagen 
waarop ze gebeden worden:  
 
Blijde geheimen (maandag en zaterdag)  

1  De Engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.  

2  Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.  
3  Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem.  
4  Jezus wordt in de tempel opgedragen.  
5  Jezus wordt in de tempel teruggevonden.  
  

Geheimen van het Licht (donderdag)  

6   Jezus wordt gedoopt in de Jordaan.  
7   Jezus verandert water in wijn op de bruiloft van Kana.  
8   Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering.  
9   Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor.  
10 Jezus stelt het Allerheiligst Sacrament van de Eucharistie in.  
  

Droevige geheimen (dinsdag en vrijdag)  

11 Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader.  
12 Jezus wordt gegeseld.  
13 Jezus wordt met doornen gekroond.  
14 Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.  
15 Jezus sterft aan het kruis.  
  

Glorievolle geheimen (zondag en woensdag)  

16 Jezus verrijst uit de doden.  

17 Jezus stijgt op ten hemel.  
18 De Heilige Geest daalt neer over de Apostelen.  
19 Maria wordt in de hemel opgenomen.  
20 Maria wordt in de hemel gekroond.  
 
Plaats in elke stip het juiste nummer van het geheim. Let goed op!!  
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Nieuws van het locatieteam 
 

Op 3 september heeft het locatieteam vergaderd in het Tolhuis. Op 
die dag kregen wij bericht dat de klaverjasclub de huur van het 
Tolhuis opzegde. Vanwege de coronacrisis en de hoge leeftijd van 
de leden van de klaverjasclub vonden zij het niet verantwoord om 
verder te gaan. Het aantal leden was in de loop der tijd ook al 
verminderd. De klaverjasclub hield ook het Tolhuis schoon. Nu zal 
de onderhoudsploeg het Tolhuis schoon houden. 
 
De krantenbezorgers hebben in het voorjaar ook de huur opgezegd. 
De onderhoudsploeg heeft de Wegwijzer een facelift gegeven. 
Vroeger was de Wegwijzer een kleuterschool met twee hele kleine 
toiletten. De onderhoudsploeg heeft er een mooi toilet van gemaakt 
met in de hal een mooi keukenblok. De zaal is opgeruimd en wordt 
te zijner tijd aangepast aan de wensen van de toekomstige huurders. 
 
Het Tolhuis is aan de buitenkant prachtig geschilderd, ook weer door 
de onderhoudsploeg. We krijgen van voorbijgangers dikwijls 
positieve opmerkingen over de goede staat van onderhoud van onze 
gebouwen. 
 
Het is niet altijd gemakkelijk om na het ontvangen van de H. 
Communie de juiste kerkbank terug te vinden. Daarom zal de 
onderhoudsploeg de kerkbanken voorzien van een nummer. 
 
Coronacrisis en collecte-opbrengsten 
Vanaf 15 maart t/m 31 mei is de Apostelkerk gesloten geweest 
vanwege de coronacrisis. In die periode waren er geen 
weekendcollectes. Vanaf 1 juni kunnen wij weer naar onze 
Apostelkerk en kunnen wij weer in het weekend de collecteschalen 
vullen. Dit gebeurt vanwege de anderhalve-meter-afstand niet onder 
de offerande maar na afloop van de H. Mis.  De collecteschalen 
staan bij de uitgang van de kerk.  
Onze kerk is groot genoeg om alle kerkgangers te ontvangen. Chris 
heeft de kerk zo ingedeeld dat de kerkbezoekers de anderhalve-
meter in acht kunnen nemen.  
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De wekelijkse collecte-opbrengsten beginnen zich te herstellen. 
Daar zijn wij u dankbaar voor. 
Toch willen wij u vragen voor een extra gift in de collecteschaal of op 
onze bankrekening NL12INGB 0655 9139 98 t.n.v. Kerkbestuur 
Apostelkerk, zodat wij ook in het jaar 2020 alle onderhoudskosten, 
etc. kunnen betalen. 
Alvast bedankt. 
  
Vastenactie 
Ondanks de coronacrisis is de opbrengst van de vastenactie toch 
nog goed geweest.  
We hebben een bedrag van € 2.000,- overgemaakt naar broeder 
Huub voor de bouw van een nieuwe kerk in Kameroen en een 
bedrag van € 2.082,- voor de priesteropleiding van Karmelieten in 
Kameroen. Hartelijk dank namens broeder Huub en de Karmelieten. 
 
Martin van Kleef 
 
 

Broeder Huub Welters 
 
Broeder Huub is in Nederland. Hij verblijft momenteel in het 
moederhuis van Mill Hill in Oosterbeek. Vanwege corona moet hij 10 
dagen in quarantaine. Hij mag zijn kamer niet verlaten; het eten 
wordt voor zijn kamerdeur gezet. Na een paar kloppen mag hij de 
kamerdeur openen om zijn eten pakken. 
Broeder Huub is in Nederland voor een heupoperatie. Zijn linkerheup 
is al eens vervangen; nu is zijn rechterheup aan de beurt. 
Broeder Huub is 79 jaar, afkomstig uit Wormerveer en al sinds 10 
september 1968 werkzaam in Kameroen, dus al 52 jaar. Onze 
parochie heeft al vele vastenacties gehouden voor de bouw van 
scholen, gezondheidscentra en kerken in Kameroen. Wij hebben de 
bouw van de St. Antoniusschool gefinancierd, een gezondheids-
centrum in Ilung en dit jaar een nieuwe kerk in Wombong Ikui, 
Kameroen. Broeder Huub is van al deze gebouwen de architect. 
Broeder Huub spreekt zijn dank uit voor de gulle giften voor zijn 
bouwwerkzaamheden in Kameroen. 
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Hij hoopt dat de Apostelkerk nog even doorgaat met steun aan 
laatstgenoemde kerk, want het dak moet er nog op en dat is duur. 
Broeder Huub doet u de hartelijke groeten en vertrekt na de operatie 
weer naar Kameroen om zijn bouwwerkzaamheden voort te zetten, 
en dat op zo’n hoge leeftijd. 
 
Martin van Kleef 
 

10-daagse bedevaart naar Normandië en Bretagne 
7 juli t/m 16 juli 2020 

 
In juni hadden wij de 10-daagse bedevaart verplaatst naar  
1 september in de verwachting dat dan de reis doorgang kon vinden. 
Echter, het mondkapje deed ons de das om. In de bus is het 
verplicht om een mondkapje te dragen en dat de gehele reis. Dat is 
de reden dat de bedevaart ook in september is afgelast. 
Nu willen we proberen om in 2021 de bedevaart naar Normandië en 
Bretagne te organiseren. Hopelijk is dan de corona-crisis voorbij. U 
hoort nog van ons. 
 
Martin en Riet van Kleef 
 
 

Gerarduskalender 2021 
 
Ieder jaar hebben de parochianen de gelegenheid om de 
Gerarduskalender voor het komende jaar te bestellen. De 
Gerarduskalender is een dagkalender met iedere dag op de 
achterkant een wetenswaardigheid, een grapje of een kleine puzzel. 
Het is een goed gebruik om bij het ontbijt de dagkalender van de 
juiste datum te voorzien. 
Na de Lourdesnoveen in oktober ligt er weer achter in de kerk een 
lijst waarop u kunt intekenen voor de Gerarduskalender. Deze 
kalender kost € 7,95. U betaalt pas wanneer u de kalender in 
ontvangst neemt bij de koster. 
 
Martin van Kleef 
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Lourdesnovene van 17 t/m 25 oktober 2020 

 
Het is al een lange traditie dat we in de Apostelkerk in de 
oktobermaand, Rozenkransmaand, de Lourdesnovene houden. De 
Mariagrot zal weer worden opgesteld met het beeld van Maria, onze 
Lieve Vrouw van Lourdes en ervoor het beeld van de H. Bernadette. 
Het watervalletje en de rotspartijen roepen ook het beeld op van de 
levende Heer Jezus Christus die gezegd heeft ‘ik ben het levende 
water en wie op mij bouwt, bouwt op de rots.’   
Maria van Lourdes heeft ook opgeroepen tot bekering en boete 
doen. Die uitnodiging mogen we ook in deze Lourdesweek bijzonder 
ter harte nemen. Er is ook elke dag biechtgelegenheid. Op 
woensdagavond 21 oktober is er gelegenheid om het sacrament van 
de zieken te ontvangen tijdens de H. Mis. We doen dan een 
uitgebreide schuldbelijdenis om zo helemaal open te worden voor de 
genade en de liefde van God. 
Op zondag 25 oktober geven we na de zegen gelegenheid aan 
iedere parochiaan om de handoplegging te ontvangen voor een 
diepere vervulling van de Heilige Geest en om genezing van 
innerlijke blokkades. 
Natuurlijk bidden we ook de rozenkrans vóór elke H. Mis. Ons gebed 
gaat uit naar de kerk van deze tijd en is ook gericht op de intenties 
die u wilt aanreiken. Die zijn van harte welkom. 
Vanwege corona moeten we de processie achterwege laten, helaas! 
 
 
Za   17 okt.  19.00u Opening vd novene 
Zo   18 okt.  10.00u Kindernevendienst 
Ma  19 okt.  19.00u  
Di    20 okt.  19.00u  
Wo  21 okt.  19.00u Ziekenzalving 
Do   22 okt.  19.00u  
Vr    23 okt.   19.00u Handoplegging 
Za    24 okt.  19.00u Handoplegging 
Zo    25 okt.   10.00u Slot van de novene 
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Drie nieuwe titels van Maria 
 
Op 20 juni 2020, Wereld Vluchtelingendag, heeft Paus Franciscus 
drie nieuwe titels van Maria toegevoegd aan de Litanie van Loreto. 
In deze meditatieve gebedsvorm wordt Maria aangeroepen met al 
haar officiële mariale titels. 
Met de toevoegingen, die een vaste plaats hebben gekregen in de 
litanie, wil de paus aansluiten bij het huidige tijdsgewricht dat 
gekenmerkt wordt door gevoelens van onzekerheid en angst. 
 
De nieuwe titels luiden: 
 

Moeder van Barmhartigheid 
Moeder van Hoop 

Troost voor de migranten 
 
Deze titels moeten als volgt worden ingevoegd: de eerste titel komt 
na: ‘Moeder van de Kerk’, de tweede na: ‘Moeder van de goddelijke 
genade’ en de derde na: ‘Toevlucht van de zondaars’. 
 
De oorspronkelijke versie van de Litanie van Loreto dateert uit 1601. 
In de eeuwen erna werden er door diverse pausen al vaker titels aan 
toegevoegd. 
 
Met de nieuwe titels telt de litanie van Maria nu 54 aanroepingen. 
 
Elma van Vianen 
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 Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans  
 
Rond 1570 dreigde het leger van de islamitische Turken het 
christelijke westen te veroveren. De invloedrijke paus, Paus Pius V 
(†1572), riep de christelijke landen op om gezamenlijk ten strijde te 
trekken. Een Spaans-Italiaanse vloot werd gevormd en vertrok in 
september 1571 de Turken tegemoet. 
Intussen had de paus de christenen opgeroepen de rozenkrans te 
bidden om deze strijd met gebed te ondersteunen. De paus beloofde 
dat, als de christenen zouden winnen, hij een feest van de 
rozenkrans zou instellen. Op 7 oktober 1571 stuitten beide vloten op 
elkaar bij Lepanto. Ondanks de Turkse overmacht, werd hun vloot 
binnen enkele uren verslagen. Deze zeeslag is de geschiedenis 
ingegaan als de Slag bij Lepanto. 
Toen in 1716 de Turken nog eens grandioos werden verslagen in 
een slag bij Peterwardein, werd het feest voor de hele kerk door 
paus Clemens XI († 1721) ingesteld op de eerste zondag van 
oktober. Paus Pius X († 1914) plaatste het feest op 7 oktober en 
paus Leo XIII († 1903) wijdde de maand oktober toe aan Maria als 
Koningin van de Heilige Rozenkrans. 
 
De rozenkrans als gebedssnoer is al veel ouder. Het waren vooral 
de dominicanen die de devotie voor de rozenkrans verspreidden. 
Volgens een legende ontvangt Maria de Weesgegroeten uit de 
monden van haar dienaren, om ze vervolgens als rozen aan een 
snoer te rijgen en met dit snoer bekranst ze zich. De naam 
'rozenhoedje' is ontleend aan de afbeeldingen van Maria met de 
krans van rozen als een kroon, als een 'hoed' gedragen. Een 
rozenhoedje bidden is eenmaal het gebedssnoer bidden. De naam 
Rozenkrans betreft zowel het gebedssnoer zelf, als ook het gebed 
van viermaal het snoer rond bidden, waarbij geheel het leven van 
Jezus wordt overwogen in 4 maal 5 geheimen.  
Vele heiligen en ook de heilige paus Johannes Paulus II hielden veel 
van de Rozenkrans en zij hebben de rijkdom en de kracht van dit 
eenvoudige gebed ervaren.  

 

Clara ten Hacken 
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 Bisschop Hendriks kwam kennismaken 
 
Op één van de warmste dagen in juni kwamen de pastorale 
bedienaren van het dekenaat Zaanstreek en IJmond-Noord ter 
kennismaking bijeen rondom de nieuwe bisschop Jan Hendriks.  
De nieuwe deken Floris Bunschoten had de uitnodiging gedaan voor 
die vrijdagmiddag 26 juni in de pastorie van de St. Laurentiuskerk in 
Heemskerk. Dat gaf ook de gelegenheid om het graf van deken 
Cassee te bezoeken. Een zinvolle bijeenkomst die vertrouwen geeft 
voor de toekomst met onze nieuwe bisschop en onze nieuwe deken. 

 

  

  

 
Van links naar rechts:  

Deken Floris Bunschoten, Anton Overmars, Nico Kerssens, Tesfayohannes 
Ketema, Teun Warnaar, Henk Niesten, Jeroen Hoekstra, Bisschop Jan 
Hendriks, Kaleab, Mathew, Marcel de Haas 
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Op een maandagmiddag in het Tolhuis 
 
 
Daar trof ik Elma en 
Louise die de poppenkast 
voor de 
kindernevendienst op de 
zondag van ons 
patroonsfeest aan het 
voorbereiden waren. 
 
 

Even later kwamen de schilders, 
Roger, Kees en Chris binnen voor 
een koffiepauze. Zo te zien schiet 
het al op en wordt het heel mooi. 
 
 
Het Tolhuis heeft een opknap-
beurt gekregen en krijgt ook een 
nieuwe buurman, de Wegwijzer. 
Er gebeuren vele goede dingen 
rondom onze Apostelkerk. 
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In memoriam  
 
In de afgelopen maanden hebben we geen uitvaartdiensten gehad in 
de Apostelkerk. Wel ben ik zelf drie keer voorgegaan in een dienst 
van Woord en Gebed met de nodige beperkende maatregelen 
vanwege corona. Het ging om: 
 
Adri Nielen, neef van pater Nielen, die ik elk jaar weer ontmoette bij 
de pater op zijn verjaardag op 28 januari. Adri was een vroegere 
bekende van mij en toen zijn vrouw ernstig ziek bleek vorig jaar heeft 
hij mijn pastorale bediening ingeroepen. Zij is op 30 juni 2019 
overleden.  
Kort daarna bleek Adri ernstig ziek. Al gauw stelde hij me op de 
hoogte en er volgde de ziekenzalving en verschillende gesprekken. 
Adri overleed op 12 juni bijna een jaar na zijn vrouw. De 
uitvaartplechtigheid was dan ook wederom in de hem zo bekende 
Laurentiuskerk. 
 
In dezelfde kerk vond op 12 augustus de uitvaartdienst plaats voor 
mijn 91-jarige zus Rie de Wit-Niesten. Haar dochters hadden mij 
gevraagd voor te gaan in de Woord- en Gebedsdienst waarvoor ik 
mijn vakantie heb willen onderbreken. Zus Rie is van heel veel 
betekenis geweest voor ons gezin. Zij is bijgezet in het graf van haar 
man Cees de Wit naast de Laurentiuskerk. 
 
Op 19 augustus kwam het bericht binnen van het plotseling 
overlijden van Hans van Meeteren, zeer gewaardeerd lid van onze 
gemeenschap voor gehandicapten, de Zonnestraaltjes. Hans kwam 
uit een gezin van 12 kinderen met daarbij ook een geestelijk 
gehandicapte broer. Hans heeft zich heel erg ingezet voor zijn broer 
in het bijzonder en voor mensen met een beperking van de 
Zonnestraaltjes en de van de Hartekamp. Hij is 75 jaar geworden. 
 
Mogen zij alle drie rusten in vrede. 
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Eerste Communiefeest op 30 augustus 
 

  
 

Deze drie zijn in 12 lessen voorbereid door  

de pastoor. Ze heten natuurlijk anders  en   
wel v.l.n.r. Maura, Miguel en Jazzlee   

Klaar voor de H. Mis .   
Wat zijn ze mooi   !   

Buitenom door de  

hoofdingang naar binnen   
Eerst werden ze  

gezegend   

Ze hadden het  

evangelie goed  

begrepen   

De Eerste Heilige   C ommunie  
  

v oor Jazzlee, Maura, Miguel   Het Grote Moment    
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Patroonsfeest op 5 juli – ijs en weder dienende  

 

tijdens
s 

    de    K indernev endienst  
was er poppenkast   

Petrus en Paulus  
hadden      de   hoofdrol   

Elma en   L ouise hadden  
het allemaal voor be ereid   Na de Mis was er ijs voor  …   jong  

…   en ook voor oud !   

1 E   PRIJS voor Jazzlee   

L ekkerrrrr  D ank  u …   

IJstijd in de Apostelkerk   
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Patroonsfeest H. Apostel Petrus en Paulus. 
 
Dit feest hebben we in de kerk gevierd op zondag 5 juli. Voor de 
kinderen was er een poppenkast waarbij de levens van de H. Petrus 
en Paulus m.b.v. poppenkastpoppen werd uitgebeeld.  
Petrus betekent rots. Jezus zei tegen Petrus: “Op deze rots wil ik 
mijn kerk bouwen.” Petrus die de sleutel van de hemel van Jezus 
kreeg. En Paulus die via een omweg tot geloof was gekomen en 
vervolgens grote reizen heeft gemaakt om de mensen over Jezus te 
vertellen.  
Het was prachtig om te zien dat maar liefst 11 kinderen een half uur 
lang aandachtig zaten te kijken en luisteren naar het 
poppenkastspel. Dat was een feest. 
Ook na afloop van de H. Mis was het feest, want toen stond er een 
ijscokar bij de uitgang van de kerk. Eerst kregen alle kinderen en 
vervolgens alle volwassenen een ijsje, met dank aan pastoor 
Niesten. 
 
Louise Dijkman  
 
 
 

Geloofsonderricht na de 1e Communie 
 
Ik streef ernaar om daar werk van te maken en in de maanden 
oktober, november en december de kinderen uit te nodigen voor een 
maandelijkse bijeenkomst.  
De drie kinderen Maura, Jazzlee en Miguel hebben na 12 
bijeenkomsten hun Eerste Communie gevierd.  
Op de zaterdag vóór de grote dag hebben we eerst in de kerk 
geoefend en daarna gingen we naar Onze lieve Vrouw ter Nood in 
Heiloo. We hebben een kaarsje opgestoken bij Maria om te vragen 
om een mooi Communiefeest.  
 
De laatste voorbereiding aldaar was best wel een beetje spannend, 
want de kinderen mochten biechten.  
Natuurlijk ging dat op een ontspannen manier in de grote kapel.  
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Voor je eerste communie wil je niet 
alleen van buiten in je kleding heel 
mooi zijn, maar ook mag je je 
binnenkamer heel netjes maken 
om Jezus daar in je hart goed te 
kunnen ontvangen. Voor deze 
schoonmaak kun je altijd terecht bij 
de priester die in Jezus’ naam 
zonden mag vergeven. 

 
Het communiefeest was prachtig (zie de foto’s op het binnenblad). 
We zullen een keer bijeenkomen om alle foto’s en videoclips eens te 
bekijken. 
 
Geloofsonderricht voor volwassenen 
Dat schuiven we in verband met corona nog even voor ons uit. 
Misschien dat we aan het eind van het jaar de cursus van het 
voorjaar kunnen afronden. U hoort daar nog van. 
 
Westerheem 
In oktober kunnen we weer de Eucharistie gaan vieren op de 2e en 
4e woensdag van de maand. Dat wordt dan, onder voorbehoud, op 
woensdag 14 en 28 oktober om 10.30 uur.  
 
Pastoor Niesten 
 
 
 

 

Vormsel 2021 - informatieavond 
  
De verschillende parochies in de regio werken samen bij de 
voorbereiding op het Vormsel. Katholieke kinderen uit groep 8 
worden hiervoor uitgenodigd om in het volgend voorjaar het Vormsel 
(Confirmation) te ontvangen. 
De informatieavond voor de ouders en verzorgers samen met hun 
kind vindt plaats op: 
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Datum: woensdag 7 oktober 2020 
Locatie: Spoellaan 3 te (1964 TA) Heemskerk, 

   in de Esplanadezaal van de Mariakerk 
Tijdstip: om 19.30 uur 

  
Tijdens deze avond kan kennis worden gemaakt met de werkgroep 
en geven we verdere informatie over het project.  
Aanmelden voor deze avond kan bij Pina Russo-Contino,  
email russo133@outlook.com of tel. 06-27545594. 
 
Ook dit jaar zijn er weer leuke activiteiten ingepland, waaronder een 
bezoek aan de Bavo-kathedraal in Haarlem.  
 
Wilt u of uw kind alvast wat meer te weten komen over het vormsel? 
Zoek dan op Youtube naar: bewust katholiek vormsel. 
Zoek ook op Facebook en Instagram naar “youth0251” om foto’s te 
zien van de vormselbijeenkomsten van vorig jaar. 
  
Met vriendelijke groet, namens iedereen van de vormsel-werkgroep, 
  
Kapelaan Teun Warnaar 
 
 

Kindernevendienst gaat weer van start 
 
Op zondag 6 september zijn 8 begeleiders weer 
bij elkaar gekomen om het rooster voor de KND 
in te vullen. KND is natuurlijk de afkorting voor 
kindernevendienst waar we in 2019 mee zijn 
begonnen. Door de corona moesten we in maart 
2020 stoppen en hebben we alleen nog op 5 juli 
een bijeenkomst gehad tijdens het patroonfeest. 
De poppenkast was zeer geslaagd dankzij Elma 
en Louise en er waren 11 kinderen.  
Op 20 september begint een nieuwe serie voor 
2020 en 2021. Hiernaast zie je het rooster voor 
die periode:                                                               Petrus en Paulus 
                                                                                           in de poppenkast  

mailto:russo133@outlook.com
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                                                           Laat de kinderen tot Mij komen,  
                                                                         Zegt Jezus 
 
 
                                               

Lieve kinderen 
 
Ook aan jullie is natuurlijk weer gedacht. We staan stil bij twee 
feesten die we de komende tijd vieren: Maria van de Rozenkrans en 
Sint Maarten. Op de volgende pagina’s leer je hier meer over.  
 

Maar eerst de kleurplaat van de vorige 
keer! Dat was een afbeelding van de 
apostelen Petrus en Paulus die in vuur en 
vlam stonden voor Jezus.  
Jazzlee Freeth had de kleurplaat prachtig 
ingekleurd. Je vindt hem (gekleurd) terug 
op de middenpagina. Zij krijgt daarvoor de 
1e prijs. 
Ook Helena had de kleurplaat ingekleurd 
en krijgt een prijs, omdat ze het heel mooi 
heeft gedaan. 
Op 20 september worden de prijzen in de 
Mis uitgedeeld. 

 

data zondagen 

20 sept 25e zo dhj A 

18 okt. 29e zo dhj A 

15nov. 33e zo dhj A 

20 dec.  4e zo vd Advent jaar B 

17 jan.  2e zo dhj B 

21 febr.  1e zo vd 40dgntijd 

21 mrt 5e zo vd 40dgntijd 

18 april 3e zo v Pasen 

16 mei 7e zo v Pasen 

20 juni 12e zo dhj B 
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Feest van Maria van de Rozenkrans, 7 oktober 
Eigenlijk staat de hele maand oktober in het teken van het bidden 
van de rozenkrans. Maria wordt op 7 oktober vereerd als 
beschermster van ons geloof. Daarom nu een mooie kleurplaat van 
Maria met de rozenkrans. Wie de kleurplaat mooi inkleurt en aan 
pastoor Niesten laat zien, krijgt wat lekkers. Dus doe je best. 
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Feest van Sint Maarten, 11 november 

 
Het verhaal van Sint Martinusr  
Er waait een ijskoude wind door het bos. Kale takken zwiepen heen 
en weer en sneeuw wordt van de dennenbomen weggeblazen.  
Over het besneeuwde bospad draaft een paard. In het zadel zit een 
Romeinse soldaat. Hij heet Martinus. “Brrr…”, rilt hij. De ruiter heeft 
het koud, hoewel hij een dikke rode mantel draagt. Hij tuurt tussen 
de bomen door in de verte. 
“Ha”, zegt hij, “ik zie de stadsmuur al”. Martinus geeft zijn paard de 
sporen. 
Even later komen ze bij de poort van een grote stad aan. Het is er 
druk. Burgers en boeren gaan de stadspoort in en uit. Paarden en 
karren rijden af en aan. Soms rent er een blaffende hond mee. 
Zie je die bedelaar? Hij draagt kapotte kleren en loopt met blote 
voeten door de koude sneeuw. Hij bedelt om geld, maar niemand 
geeft hem iets. 
De mensen lachen hem uit. “Wat heb ik met jou te maken?” roept 
een vrouw in een warme jas. “Ga werken, luilak!” scheldt een man 
met een dikke buik. 
Nu ziet de bedelaar Martinus op het paard.  
“Hebt u wat geld, of eten?” bedelt hij. “Ik ben ziek van de kou en heb 
zo’n honger!” Er komen mensen kijken en luisteren. Ze hopen dat 
Martinus kwaad wordt op de bedelaar… 
De soldaat denkt na. “Weet je wat?” zegt hij, “ik geef je de helft van 
mijn warme mantel.” De bedelaar kijkt de Romein blij aan. Martinus 
snijdt met een groot, scherp zwaard zijn rode mantel in twee 
stukken.  
De helft geeft hij aan de arme man. Die doet de halve mantel om. De 
bedelaar heeft het nu lekker warm. 
“Kijk eens”, zegt Martinus. Hij geeft de bedelaar een zakje. “Daar 
zitten een paar goudstukken in. Koop er maar een paar warme 
laarzen voor en wat eten”. 
“God zal u er voor lonen”, zegt de bedelaar dankbaar. 
De mensen bij de stadspoort lachen Martinus uit. “Ha, ha”, roept er 
iemand. “Een Romeinse soldaat met een halve mantel om! Dat kan 
toch niet?” 



 

 - 24 - 

Martinus draait zich om en kijkt de mensen aan. “Iemand honger 
laten lijden en in de kou laten staan”, zegt hij, “dát kan niet!” Dan 
lacht niemand meer… 
Die nacht slaapt Martinus in een herberg. In een droom ziet hij 
Jezus. 
Jezus draagt de halve rode mantel van de bedelaar.  
Hij glimlacht en zegt: “Alles wat je voor arme mensen hebt 
gedaan, heb je voor Mij gedaan”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Heilige Willibrord 
 
De naam Willibrord kom je veel tegen in Heiloo: Willibrorduskerk, 
met beeltenissen van de heilige aan de buitenzijde en binnenin, 
begraafplaats de Willibrordushof, St. Willibrordusstichting, 
Willibrordusput, Willibrordschool, beeld van St. Willibrord op het 
terrein van Onze Lieve Vrouw ter Nood, en de Willibrordusweg. Er is 
ook een wandelroute ‘In de sporen van Willibrord’.  
Wie was deze heilige Willibrord?  
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Willibrord werd rond 658 geboren in het noordoosten van Engeland. 
Toen zijn moeder in verwachting was, kreeg zij een visioen:  
 
Zij meende aan de hemel de maan te zien die geleidelijk al maar 
voller werd. Op het moment dat het een compleet volle maan was, 
viel deze uit de hemel zomaar in haar mond. Inwendig werd zij er 
helemaal door verlicht, en een prachtig schijnsel scheen uit haar 
buik te komen. De volgende dag vertelde zij haar droom aan de 
vrome, oude priester van het kerkje bij haar in de buurt. Deze vroeg, 
of zij vannacht gemeenschap had gehad met haar man. Met enige 
schroom bevestigde zij dat. Daarop antwoordde de oude wijze 
priester: 'De maan die u hebt gezien in uw droom, stelt het kind voor 
dat u vannacht hebt ontvangen. Het zal het licht der waarheid laten 
stralen in de duisternis van het heidendom. De hele wereld zal 
profiteren van het licht dat hij zal komen brengen in naam van God 
onze Heer.' Na negen maanden schonk zij inderdaad het leven aan 
een zoon, juist zoals de oude priester had voorspeld. 
 
Als kleine jongen, waarschijnlijk was hij nog maar 4 jaar, werd hij 
door zijn vader toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij York, 
en zijn vader ging zelf als kluizenaar leven, waardoor men vermoedt 
dat zijn moeder was overleden. Op zijn 20e vertrok Willibrord naar 
een abdij in Ierland, waar hij studeerde en tot priester werd gewijd.  
Willibrord had de wens om, in navolging van Christus, huis en 
vaderland te verlaten en het evangelie te gaan verkondigen. In 690 
stak hij met elf metgezellen, onder wie Adelbert, de Noordzee over 
en kwam bij het huidige Katwijk aan land. Vandaar reisde hij naar 
Friesland, waar hij begon te missioneren.  
 
Zijn missiegebied strekte zich uit van de voormalige Lauwerszee (het 
huidige Lauwersmeer tussen Friesland en Groningen) tot in België 
en Luxemburg. Willibrord organiseerde zijn missiewerk, dat niet 
zonder gevaar was, pragmatisch en doordacht. Zo zocht hij eerst de 
bescherming van de plaatselijke heersers en verzocht om pauselijke 
goedkeuring. Hij ondernam twee keer de moeizame reis naar Rome. 
In 695 werd hij door paus Sergius I tot aartsbisschop der Friezen 
gewijd, waarbij een oud Romeins fort in de Utrechtse binnenstad zijn 
zetel werd. Bij zijn wijding ontving hij de naam ‘Clemens’.  
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Ondertussen verspreidden zich zijn metgezellen over het Friese 
land. Adelberts werkterrein lag vooral in Kennemerland en West-
Friesland. Adelbert stierf rond het jaar 740. Zijn oorspronkelijke graf 
lag op de Adelbertakker in Egmond-Binnen.  
Een monnik uit de 12e eeuw heeft een hele reeks wonderverhalen 
opgetekend die op zijn graf gebeurd zouden zijn. Toen de 
Benedictijner abdij gebouwd was is hij daar herbegraven. Tijdens de 
Reformatie werd het klooster verwoest en de relieken van Adelbert 
gingen verloren. In de jaren vijftig van de 20e eeuw is er op de oude 
plaats een nieuwe Adelbertabdij opgericht, die er nu nog staat.  
 
Willibrord, samen met zijn metgezellen, bouwde kerken en stichtte 
kloosters. Toen Pepijn van Herstal hem een landgoed schonk, was 
Willibrord in staat om de abdij van Echternach te stichten. In deze 
abdij bereidde hij zijn missietochten naar Frisia, Thüringen en 
Denemarken voor. In 719 ontving hij bezoek van Bonifatius, die later 
naar de Germaanse landen vertrok om daar het evangelie te 
verkondigen. In 739 stierf Willibrord, de ”Apostel van de Friezen”,  
81 jaar oud. Op eigen verzoek werd hij begraven in de abdij van 
Echternach; daar is zijn graf tot op heden in de crypte van de 
basiliek.  
 
De heilige bisschop Willibrord is ‘de Verkondiger van ons geloof’ en 
de patroon van Nederland en van het bisdom Utrecht en van 
meerdere gemeenten in Nederland.  
 
Hij heeft tijdens zijn 
tochten door het land van 
de Friezen een spoor van 
waterputten en bronnen 
achter zich gelaten, die 
geneeskrachtig zijn. Ook 
zijn er in Nederland 14 
erkende bedevaartplaatsen 
ter ere van Sint Willibrord. 
 
Daaronder ook Heiloo met 
de Willibrordusput. 
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Op de Adelbertakker is ook een put met geneeskrachtige water. In 
Utrecht bevindt zich een reliekschrijn met enkele delen van het 
gebeente van Willibrord, die sinds 2002 in een jaarlijkse processie 
wordt rondgedragen. Zijn liturgisch feest wordt gevierd op 7 
november. (Het feest van de heilige Adelbert is op 25 juni).  
In de 13e eeuw werd de omgeving van Trier, waar ook Echternach 
onder valt, door een epidemie van de Sint-Vitusdans (=Chorea van 
Sydenham of chorea minor, een zeldzaam neurologisch ziektebeeld) 
getroffen. Men organiseerde pelgrimages naar Willibrordus' graf en 
riep zijn hulp in. De ziekte verdween. Sindsdien houdt men de 
herinnering aan dit wonder in ere met de 'springprocessie' op 
dinsdag na Pinksteren: drie stappen voorwaarts, twee achterwaarts, 
wiegend op de voorvoet. 
 
Clara ten Hacken 
 

  graf van Willibrord 
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Cultuur onder Vuur 
 

In het vorige parochieblad heeft een 
artikel gestaan van Pastoor Niesten 
over "Cultuur onder Vuur". 
Regelmatig ontvang ik 
een  Nieuwsbrief van Hugo Bos, 
campagneleider van Cultuur onder 
Vuur.  

 
De post ligt open en bloot op tafel en je oog valt al snel op de molen 
linksboven op de brief. De molen is typisch Nederlands en blijft zijn 
aantrekkingskracht houden voor menigeen. 
De missie van Cultuur onder Vuur is " volledige bescherming van 
onze Nederlandse cultuur en christelijke tradities'. Ik hecht daar 
waarde aan en denk dat het belangrijk is voor de toekomst van onze 
kinderen én de volgende generaties. De brieven van Cultuur onder 
Vuur zijn helder geschreven en zeker interessant om te lezen om zo 
op de hoogte te blijven van wat er speelt buiten ons gezichtsveld  
(en de huidige corona-crisis of Zwarte Pietendiscussie). 
 
Als mijn kinderen ( soms maar een deel) uit de brief even lezen 
knikken ook zij instemmend. Ze voelen het aan....het gaat 
bijvoorbeeld over discriminatie, klimaatproblemen, Europese unie, 
ontkerstening, belastingverhoging, islamisering, etc. etc.   
We zijn het met elkaar eens dat onze cultuur goed is, we beseffen 
dat we het goed hebben en er is hoop dat het goed mag blijven 
gaan. 
Desondanks ervaren we ook een soort van 'strijd' en steeds meer 
bekoringen, toename van criminaliteit, de ieder-voor-zich cultuur... 
Als moeder heb ik wel eens de vergelijking gemaakt met Roodkapje 
en de boze wolf. 'Roodkapje heeft gedacht "Zo mooi die bloemen 
iets verder van het bospad, die pluk ik voor grootmoeder". Goed 
bedoeld, onwetend, en ongehoorzaam aan haar moeder verliet zij 
het bospad en ontmoette daar 'de grote boze...'  Zijn wij misschien 
ook regelmatig even van de Goede Weg afgedwaald? 
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Onze christelijke cultuur 
zie ik ook terug in de 10 
geboden, heel lang 
geleden al ingegeven door 
God aan Mozes om de 
mensen een richtlijn te 
geven om ze gelukkig te 
maken; ons op het rechte 
(bos)pad te houden. 
Leefregels voor geluk; hier 
en nu en tot in 
eeuwigheid.  
God houdt van ons, zoals 
we zijn met al onze 

eigenschappen (ook de minder leuke); we hebben ze ook maar 
gekregen van onze (voor-)ouders. God kent ons met onze 
zwakheden en wist dat wij 'leefregels' nodig hadden én 
hebben. Daarvoor mogen we toch dankbaar zijn? 
"Hij is onze dankbaarheid waardig" bidden wij dan ook in de kerk. 
Dat spreken we uit en herhalen we wekelijks. 
Nu denken veel jongeren, ook mijn kinderen, dat de kerk niets te 
bieden heeft; altijd dezelfde gebeden, zijn bijna onbegrijpelijk, niet 
van deze tijd, maar is het niet vaak toch de kracht van de herhaling 
die ons doet beseffen wat we zeggen en gaan doen? 
De kracht van de herhaling; steeds beter te begrijpen wat er in ons 
leven toe doet?!  
 
ONZE VADER + ZOON van de Vader....Kom 
HEILIGE GEEST en ontsteek in ons het 
vuur van Uw liefde.   
 
Vurig zijn betekend ook wel met een groot 
verlangen, enthousiast zijn, etc.  
Laten we dus vol VUUR onze hoop vestigen 
op de Heilige Geest en het goede 
behouden!  Ook het goede in onze cultuur. 
 
Marja Al 
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