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De Apostel

Parochiekerk van de HH. Twaalf Apostelen
Beverwijk/Heemskerk, Kerstmis 2020

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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Programma Kersttijd 2020
Vrijdag 18 december
19.00 uur uitgebreide boeteritus met
gelegenheid tot persoonlijke belijdenis en absolutie

Zondag 20 december
(parochianen met achternaam O t/m Z)
4e zondag van de advent
10.00 uur H. Mis m.m.v. dameskoor

Donderdag 24 december (parochianen met achternaam A t/m N)
(er is geen Eucharistische Aanbidding)
Kerstavond: de geboorte van de Heer
19.00 uur kerk open
19.30 uur kerstverhaal, kerstliederen en de Nachtmis

Vrijdag 25 december (parochianen met achternaam O t/m Z)
Eerste Kerstdag
10.00 uur Hoogmis m.m.v. herenkoor
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Zaterdag 26 december (parochianen met achternaam A t/m N)
Tweede Kerstdag
H. Stefanus, 1e martelaar
10.00 uur Hoogmis m.m.v. dameskoor
Zondag 27 december (parochianen met achternaam O t/m Z)
Feest van de H. Familie, Jezus, Maria en Josef
10.00 uur H. Mis m.m.v. herenkoor
Donderdag 31 december
(er is geen Eucharistische Aanbidding)
Afsluiting van het burgerlijk jaar
Sint Silvester
19.00 uur H. Mis m.m.v. dameskoor
Vrijdag 1 januari 2021
Feest van de H. Maria, Moeder van God
10.00 uur H. Mis m.m.v. herenkoor

Zaterdag 2 januari 2021
Openbaring des Heren
(Driekoningen)
19.00 uur H. Mis

Zondag 3 januari 2021
(parochianen met achternaam
A t/m N)
Openbaring des Heren (Driekoningen)
10.00 uur Hoogmis m.m.v. dameskoor

-4-

Jaaroverzicht 2020
Dit kerstnummer van de Apostel dat zich uitstrekt tot de Goede
Week 2021 biedt ook de gelegenheid om dit afgelopen jaar 2020
eens onder de loep te nemen. We zullen het er allemaal over eens
zijn dat het een uniek jaar is geweest, maar misschien ook om maar
snel te vergeten.
Het was het coronajaar vanwege de Covid-19 pandemie. Dat begon
zich eind februari af te tekenen en in maart ondervonden we daar de
gevolgen al van. Er vond een gedwongen kerksluiting plaats en ook
de cursussen en andere gemeenschapsbijeenkomsten konden geen
doorgang vinden. Dat betekende voor ons dat de weekmissen
konden doorgaan, maar die van het weekend niet.
De Alpha-cursus waarvoor op 14
maart de kloosterdag in Heiloo
was gepland moest worden
stopgezet. Hetzelfde gold voor de
voorbereiding van de
communicanten en de pastorale
zorg voor de mensen in de
verpleeghuizen.
Ondertussen ging onze deken Cassee steeds meer achteruit
vanwege een slopende ziekte. Op 30 maart overleed hij en zijn
afscheid vond plaats in de Laurentiuskerk in aanwezigheid van een
beperkt gezelschap, maar wel met een directe livestreamuitzending.
Er is door velen heel veel waardering
uitgesproken voor zijn inzet als pastoor
en deken voor de kerk in Heemskerk,
maar ook voor zijn werk als administrator
voor veel kerken in de regio. Zo ook voor
de Apostelkerk die hij als biddende
gemeenschap zeer waardeerde. We
zullen Ton Cassee allen zeer missen,
maar we hebben ook alle vertrouwen in
zijn opvolger pastoor-deken Kaleab.
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Er was nog een opvolger in ons
bisdom te verwelkomen en wel
Bisschop Jan Hendriks. Hij nam het
stokje over van Bisschop Punt. Die
gaat de leeftijd van 75 bereiken per
10 januari 2021 en dat in een wat
kwetsbare gezondheid. Ook hij
ontkwam niet aan het coronavirus,
maar na goed herstel kon hij de staf van het bisschopsambt op 1 juni
overdragen aan bisschop Hendriks die wij van harte verwelkomen en
in wie wij alle vertrouwen hebben.
Vervolgens gingen we een lange en warme zomerperiode in waarin
de druk van het coronavirus wat afnam. De eerste
communievoorbereiding werd hervat, want voor kinderen waren er
niet zulke stringente beperkende maatregelen. Op 30 augustus vond
het feest plaats voor Jazzlee, Miguel en Maura.
Het jaar vorderde gestaag, de Alpha-cursus kon nog steeds geen
doorgang vinden. Het coronavirus begon weer wat meer de kop op
te steken. Zo werd ondergetekende ook besmet en volgde er
opname in het ziekenhuis. Gelukkig was er goed herstel en
inmiddels is er al weer het nodige te doen geweest in de parochie.
In een zekere spanning moeten we afwachten
hoe het verdere verloop zal zijn in dat
parochie-gebeuren wat betreft de richtlijnen
van onze regering. Hoe zal het allemaal
uitpakken met Kerstmis en wat mogen wij
verwachten voor het nieuwe jaar 2021. Gaan
we terug naar normaal of blijft het abnormaal.
Er is zeker nog het e.e.a. te wensen. Laten we
dan maar beginnen met u en elkaar een zalig
en vooral gezond Nieuwjaar toe te wensen.
Pastoor Niesten

-6-

Corona en kerkbezoek
In de brief van 7 november jl. hebben wij voorgesteld om het
adressenbestand in twee gedeelten te knippen, namelijk de
achternamen A t/m N en O t/m Z. Door deze maatregel komen wij
tegemoet aan de wens van de bisschoppen. De regering heeft op 8
december de regeling van maximaal 30 bezoekers niet versoepeld.
Wij willen dus doorgaan op de ingeslagen weg.
Wij vragen u daarom het onderstaande schema te volgen:
De parochianen met achternamen A t/m N zijn welkom op:
•
•
•
•

Donderdag 24 december om 19.30 uur
Zaterdag 26 december om 10.00 uur
Zondag 3 januari om 10.00 uur
Zondag 17 januari om 10.00 uur

De parochianen met achternamen O t/m Z zijn welkom op:
•
•
•
•

Zondag 20 december om 10.00 uur
Vrijdag 25 december om 10.00 uur
Zondag 27 december om 10.00 uur
Zondag 10 januari om 10.00 uur

De koorleden, die volgens het rooster moeten zingen, zijn steeds
van harte welkom.
De volgende regels blijven van kracht:
Blijf thuis bij klachten van neus-verkoudheid of hoesten,
keelpijn of koorts
Gebruik papieren zakdoekjes
Schud geen handen (ook niet bij de vredeswens)
Houd tenminste 1,50 meter afstand van uw naaste
De Apostelkerk is zodanig ingericht dat de afstand van anderhalve
meter gehandhaafd kan worden. U wordt verzocht op die plaatsen te
gaan zitten waar een knielkussentje op de zitbank ligt.
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Bij de ingang van de kerk staat een tafel met desinfecterende gel;
daarmee kunt u uw handen reinigen. Op de tafel bij de ingang staan
ook 2 collecteschalen voor kaarsengeld en voor het onderhoud van
de Apostelkerk. Voor of na de H. Mis kunt u in die schalen uw
offergaven deponeren (er mag onder de H. Mis niet gecollecteerd
worden).
Er wordt tijdens de H. Mis niet door het volk gezongen; alleen het
koor of cantor zingt.
U behoeft zich voor de zondag niet aan te melden. Als u zich houdt
aan het schema van de parochianen A t/m N en O t/m Z, dan zullen
er ongeveer 30 parochianen naar de H. Mis op zondag komen.
Mocht u op de zondag niet aan de beurt zijn, dan kunt u op zondag
via de TV of via de livestream van het bisdom Haarlem-Amsterdam
de H. Mis volgen dan wel op zaterdagavond naar de H. Mis in de
Apostelkerk komen.
Wij hopen dat u begrip hebt voor de maatregelen in de Apostelkerk
en wensen u Gezegende Kerstdagen.
Het kerkbestuur
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Samenwerkingsverband regio Beverwijk
en regio Heemskerk
Vanaf 1 januari 2020 is er een samenwerkingsverband in oprichting
voor de regio Beverwijk en de regio Heemskerk.
Het samenwerkingsverband omvat de volgende parochies:
de parochie ‘De Goede Herder’ in Castricum,
de parochie ‘Onze Lieve Vrouw Geboorte’ in Uitgeest,
de parochie ‘H. Laurentius en H. Maria’ te Heemskerk,
de parochie St. Eloy met de kerken H. Agatha, Regina Coeli en H.
Odulphus in Wijk aan Zee,
de parochie ‘H. Jozef’ in Velsen-Noord,
de parochie van de ‘HH. Twaalf Apostelen’ in Beverwijk en
de geloofsgemeenschap ‘Onze Lieve Vrouw van Goede Raad’,
kerkend in het klooster Sancta Maria.
In de regio nemen uit iedere parochie twee vertegenwoordigers deel
aan de vergaderingen van het samenwerkingsverband.
De twee kleine parochies: de parochie ‘H. Jozef’ in Velsen-Noord,
en de parochie van de ‘HH. Twaalf Apostelen’ in Beverwijk, hebben
ieder één vertegenwoordiger, respectievelijk Leny Dekker en Martin
van Kleef.
Pastoor Kaleab is in het bestuur van het samenwerkingsverband de
voorzitter. Bert Jan Rozenstraten is echter de gedelegeerd
voorzitter.
Het samenwerkingsverband streeft naar een pastorale, financiële en
bestuurlijke samenwerking met als uitgangspunt dat iedere parochie
zelfstandig blijft en eigen verantwoordelijkheid draagt voor een solide
financiële positie en voor een adequate inkomstenbron. Iedere
parochie behoudt haar rechtspersoonlijkheid.
In het samenwerkingverband zijn de volgende priesters actief:
pastoor Kaleab, pastoor Overmars, pastoor Mathew, pastoor
Niesten, diaken Marcel de Haas en diaken Jaider Chantre
Sanchezis, afkomstig uit Colombia.
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Vicaris Bruggink zal vanaf 1 januari 2021 op de zondagen
ingeroosterd worden, omdat kapelaan Teun Warnaar per 1-01-2021
vertrekt naar de parochie van St. Bavo te Haarlem.
De bestuursleden hebben de afgelopen tijd nagedacht over een
naam voor het samenwerkingsverband. De naam De Ark stuitte bij
een aantal mensen op verzet.
De nieuwe naam wordt ‘De Heilige Familie’.
De regio heeft een flink aantal Mariakerken (gekend): Uitgeest
(Maria Geboorte), Bakkum (H. Maria ten Hemelopneming, jaren
geleden gesloten), Heemskerk (H. Maria), Beverwijk (Regina Coeli
en Onze Lieve Vrouw van Goede Raad), Velsen Noord (St. Jozef)
en Beverwijk (St. Jozef, jaren geleden afgebroken). Vandaar de
naam ‘H. Familie’.
Er wordt nu gewerkt aan een 5-jarenplan, waarin de toekomstvisie
wordt beschreven vanuit de afzonderlijke parochies. We denken
hierbij aan problemen van organisatorische en financiële aard, de
vitaliteit van de parochies, voorbereidingen op 1e H. Communie en
H. Vormsel, kinder- en volwassenenkatechese, etc. Ook coördinatie
van parochiebladen en websites zal aan de orde komen. Kortom, er
zal nog veel werk verzet moeten worden.
Martin van Kleef

Nieuws uit het locatieteam
In de vergadering van 26 november waren o.a. de volgende
mededelingen:
-

Aan OLV ter Nood is een bedrag van € 250,- overgemaakt in
het kader van de actie ‘verdubbeling giften’. Weldoeners
maken van deze € 250,- een bedrag van € 500,-. Zo wordt
het heiligdom in Heiloo financieel geholpen. Het heiligdom is
een zegen voor ons bisdom. Ook vanuit onze Apostelkerk
gaan parochianen frequent naar het Maria-heiligdom.
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-

Pastoor Goedhart van de H. Bonifatiuskerk te Zaandam is op
82-jarige leeftijd overleden. In 2017 is hij met ons mee
geweest op bedevaart naar Santiago de Compostella en
Fatima. Hij ruste in vrede.

In de vergadering hebben wij een aantal speerpunten benoemd voor
de toekomst:
-

voortzetting van de Eucharistische aanbidding gedurende de
donderdag
realisering dagkapel
voorbereiding 60-jarig bestaan van de parochie in juni 2022
uitbreiding kinderwoorddienst
katechese jongvolwassenen.

Jammer genoeg kunnen we nog steeds niet koffie drinken na de
Hoogmis op de zondag. Het koffie drinken zal pas weer mogelijk zijn
wanneer de horeca weer open gaat.
Wij zijn blij dat pastoor Niesten weer hersteld is van de coronaziekte. De ziekte was in het begin zo heftig dat hij enige dagen in het
ziekenhuis moest worden opgenomen. Dankzij het bidden van de
noveen tot Onze Lieve Vrouw van Lourdes werd een voorspoedig
herstel ingezet. Priesters uit de omgeving hebben gezorgd voor de
dagelijkse H. Mis in de Apostelkerk.
Zij hebben hiervoor een kleine
Kerstattentie ontvangen.
Martin van Kleef
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Corona positief
Die mededeling kreeg ik op donderdag 12
november. In dit geval is positief toch een
negatief bericht. Een dag later volgde een
ziekenhuisopname en wel in het RKZBeverwijk. Dat was voor mij een primeur.
Ziekenhuisopnames zijn mij niet vreemd in
Haarlem, Leiden, Utrecht en Amsterdam.
De herstelwerkzaamheden aan mijn lijf
hebben steeds goed uitgepakt. Nu mocht ik
het in Beverwijk beleven. De zuurstoftoevoer
had al snel de benauwdheid weggenomen en
na drie dagen mocht ik weer naar huis.
Van het thuisfront hoorde ik over het vurig bidden om genezing en
over een novene daartoe. Ook ontving ik vele beterschapskaarten,
telefoontjes en appjes. Martin zorgde voor de nodige aanvoer van
etenswaren en deze en gene kwam ook nog even een maaltijd
brengen. Dit alles werd aan de deur afgeleverd, want ik had de
verordening van de GGD dat ik niemand mocht binnenlaten en in
quarantaine moest. Het herstel verliep voorspoedig en de
symptomen verdwenen, met name de benauwdheid.
De fysieke conditie kan zeker nog beter, maar inmiddels kan ik weer
van betekenis zijn voor de parochie.
Ik wil dan ook iedereen die mij de nodige aandacht heeft gegeven
heel erg bedanken. Dat heeft mij heel erg geholpen en zo kom je
dan deze positieve corona door met de gedachte ’zo negatief was
het nou ook weer
niet’.
Pastoor Niesten
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In memoriam
Em. pastoor Gerardus Tol
Pastoor Tol is op donderdag 29 oktober op 91-jarige leeftijd
overleden. Op 4 november vond in de Pancratiuskerk in Castricum
de uitvaartplechtigheid plaats waarna hij is bijgezet in het
priestergraf achter de kerk van Onze lieve Vrouw van Goede Raad.
Pastoor Tol is vanaf de zestiger jaren betrokken geweest bij de kerk
van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, in welke kerk ik gedoopt
ben en Eerste heilige Communie heb gedaan.
Hoewel ik in die periode door verhuizingen in andere parochies thuis
hoorde is er altijd een verbondenheid gebleven met de Goede
Raadkerk zoals die vaak genoemd werd en met de persoon van
pastoor Tol.

Met name in de periode van de 80-er jaren speelde pastoor Tol een
belangrijke rol in de zoektocht naar het wezen en de kern van mijn
geloof. In de vieringen van de zondagse Eucharistie waarin hij
voorging vond ik troost en bemoediging, maar zeker ook in zijn
bijbelgroep waaraan ik deelnam.
De eenvoudige manier van samen lezen en delen van een
bijbeltekst dat ingeleid werd door een gebed tot de heilige
Chrysostomos heeft mij getroffen.
Dat heeft mij mede door zijn toedoen op het spoor gezet van het
priesterschap.
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Toen ik dan ook als priester terugkeerde naar Beverwijk na mijn
Haarlemse periode als pastoor was er weer een hartelijk en warm
welkom in de Goede Raad gemeenschap, gehuisvest in het
voormalige Sancta Mariaklooster.
Ik kijk dan ook met dankbaarheid terug op de wijze waarop hij
zonder dit zelf misschien goed te beseffen van betekenis is geweest
voor de weg die ik via o.a. de kerk van Onze Lieve Vrouw van
Goede Raad en via pastoor Gerard Tol ben gegaan.
Moge hij rusten in vrede.
Pastoor Henk Jozef Niesten

Loek Punt
Op 16 september had ik een bijzondere
ontmoeting met de gebroeders Loek en Paul
Punt.
Beiden waren in hun jonge jaren woonachtig
aan de Fokkerlaan en deden volop mee in de
Apostelkerk.
Loek was acoliet en heeft in die eerste jaren
heel veel beleefd met pastoor Pas.
Nu hij zijn levenseinde ging naderen vanwege
een ernstige ongeneeslijke ziekte wilde hij nog
eenmaal terug naar de Apostelkerk.
Aan dat verzoek wilde ik graag voldoen en zo
kwamen we op 16 september jl. samen en
hebben we een onvergetelijke ochtend mogen
beleven met koffie en taart bij mij thuis en
daarna een bezoek aan de Apostelkerk, de
Grenspost en het Tolhuis.

Loek Punt
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Broer Paul schreef hierover het volgende:
Beste pastoor Niesten,
U heeft mijn broer Loek en mij een onvergetelijke ochtend bezorgd
met uw gastvrije onthaal, de zeer ruime tijd die u voor ons had
uitgetrokken, de uitwisseling van wederwaardigheden over de
Apostelkerk door de jaren heen, de rondleiding door de kerk (en de
Grenspost en het Tolhuis) en zeker ook met het boekje over 50 jaar
Apostelkerk.
Maar vooral het gebed dat u in de kerk voor mijn ernstig zieke broer
Loek heeft uitgesproken heeft diepe indruk gemaakt en ons -zoals u
heeft kunnen zien- tot tranen toe geroerd. Niet dat ik er opeens
gelovig door ben
geworden, maar het
inlevingsvermogen en het
gevoel die eruit spraken
deden hun heilzame werk
en toonden de zielzorger
die zijn roeping bepaald
niet is misgelopen.
Reuze bedankt voor de
onvergetelijke ochtend en
hartelijke groeten, mede
namens mijn broer Loek.
Links Loek, rechts Paul
Inmiddels is Loek overleden en hier volgt het bericht van Paul over
het overlijden van zijn broer Loek op 17 november jl.
Beste Henk,
Twee maanden geleden hadden mijn broer Loek en ik een zeer
bevredigend bezoek aan jou en aan de Apostelkerk, waar hij van
1962 tot ca. 1969 misdienaar, acoliet en assistent van pastoor Pas is
geweest. Dat bezoek gunde je ons vanwege zijn naderende dood als
gevolg van uitgezaaide prostaatkanker waar hij al meer dan 8 jaar
tegen vocht.

- 15 -

Je sprak toen nog je verbazing uit, dat op het eerste gezicht niet
merkbaar was dat zijn dagen geteld waren. Toen ik hem 's middags
weer thuisbracht, was hij echter doodop. Het bleek zijn laatste
uitstapje te zijn geweest.
Hij heeft daarna het leven nog twee maanden weten te rekken tot
het echt niet meer ging. Afgelopen dinsdag heeft hij het leven
moeten loslaten.
Dank ervoor dat je hem nog een laatste mooie dag hebt bezorgd.
En voor het gebed dat je in de kerk voor hem hebt uitgesproken en
dat hem en mij zichtbaar ontroerde. Het heeft ons goed gedaan.
Met vriendelijke groet,
Paul Punt
Moge Laurentius Paulus Maria Punt rusten in vrede

Pastoor Goedhart
Via deken Floris Bunschoten bereikte
ons eerst het bericht dat pastoor
Goedhart was opgenomen in het
ziekenhuis. Niet veel later meldde hij
ons dat de pastoor rustig was
ingeslapen in de nacht van 26
november. Dan is dat het moment
waarop wij ons hem willen herinneren
vanwege de banden die we met hem
hebben beleefd. Persoonlijk betekende
dit dat ik hem heb leren kennen b.g.v.
bijzondere gebeurtenissen in de Pastoor
van Arskerk waar hij destijds als
kapelaan onder pastoor Cornel aan
verbonden was.
Het werd me al snel duidelijk dat hij daar in de verhouding met de
pastoor en ook met de parochianen een bijzondere goede tijd heeft
beleefd.
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In 2017 mocht pastoor Goedhart zijn 50-jarig priesterjubileum vieren
en wel op 10 september.
Dat werd een bijzonder gebeuren want de pastoor had zich
aangemeld als deelnemer aan de bedevaart van Martin van Kleef
naar Fatima. De verschijningen aan de drie Portugese kinderen
beleefden immers ook een jubileum en wel 100 jaar.
Op 10 september was dan de dag van het gouden priesterjubileum
van pastoor Goedhart. Natuurlijk was dat een mooie gelegenheid om
hoofdcelebrant te zijn in de H. Mis in de kapel van de H. Teresia van
Avila.
Na afloop was er zo waar koffie met gebak en hebben we uit volle
borst pastoor Goedhart toegezongen met een op de persoon gericht
jubileumlied. Na de Mis had hij van Martin de Jacobusstaf met
schelp ontvangen mede ter herinnering aan het bezoek aan
Santiago de Compostella .
Al met al was pastoor Goedhart zeer onder de indruk van al deze
feestelijkheden en bewaren wij zo heel goede herinneringen aan
deze trouwe pastoor.
Moge hij rusten in vrede.
Pastoor Niesten

Pastoor Goedhart met de jacobsschelp en de staf
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Het nieuwe kerkelijk jaar begint met de

Kerstmis 25 dec, de geboorte van Jezus

26 dec. Stephanus, de 1 e martelaar
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27 dec. De Heilige Familie

28 dec. Onnozele kinderen, martelaren

1 jan. Maria, Moeder van
God

3 jan. Driekoningen

10 jan. Doop van de Heer, einde Kersttijd
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Actie KERKBALANS
In alle parochies van Nederland wordt in januari 2021 de actie
KERKBALANS gehouden, een actie, die bedoeld is om de financiën
van de eigen parochie op orde te houden.
De actie wordt medio januari 2021 gehouden. Op dat moment is de
jaarrekening 2020 gereed; de begroting voor het jaar 2021 is nu
reeds klaar. Wij kunnen u dan in een brief informeren over de
jaarrekening 2020 en de vooruitzichten voor het jaar 2021.
Op dit moment is reeds bekend dat de jaarrekening 2020 afgesloten
gaat worden met een negatief resultaat. Dit komt door de
coronacrisis. De kerk is in het voorjaar voor enige tijd gesloten
geweest, waardoor er geen collecte kon worden gehouden. Daarna
werd de kerk op zondag bezocht door maximaal 30 personen. Na
een korte periode van volledige opening werd de regel van 30
personen weer ingevoerd. De collecte inkomsten waren daardoor
minder dan het vorige jaar. Gelukkig hebben een aantal parochianen
per bank hun collecte giften overgemaakt, waarvoor onze hartelijke
dank.
De huurinkomsten van het Tolhuis werden opgezegd en de
huurinkomsten van de Grenspost werden opgeschort door de
dansclub. Misschien kunnen in het nieuwe jaar in de Grenspost weer
de beentjes van de vloer.
De gebouwen van onze parochie zien er zeer goed onderhouden
uit. De onderhoudsploeg is steeds in de weer om alles up-to-date te
houden. Daarom hebben zij dit jaar de buitenkant van het Tolhuis
geschilderd; en dat alles niet met een steiger maar met een
keukentrapje.
Onze parochie heeft de actie KERKBALANS echt nodig om het
evenwicht tussen inkomsten en uitgaven te behouden. Daarom doen
wij in januari 2021 weer een beroep op uw vrijgevigheid. In januari
krijgen alle parochianen een brief met het verzoek om ook in 2021
weer mee te doen met de actie KERKBALANS.
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U kunt dat op verschillende wijzen doen:
-

-

uw bijdrage overmaken op ING bank,
IBAN NL12INGB 0655 9139 98
ten name van Kerkbestuur Apostelkerk, Beverwijk,
onder vermelding van Kerkbalans.
contant geld in een envelop doen en deze deponeren op
de collecteschaal of in de Apostelbus.
via een periodieke overboeking uw bijdrage leveren aan
de actie Kerkbalans.

Uw bijdrage aan de actie Kerkbalans komt in aanmerking voor
belastingaftrek. Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en
tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot
maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.
Uw bijdrage komt geheel ten goede aan de Apostelkerk.
Martin van Kleef, penningmeester

Hoe nu verder met de bedevaart
In januari 2020 werd het programma van een 10-daagse bedevaart
in juli naar Normandië en Bretagne (Lisieux, Pontmain, Mont St.
Michel, St Anne d’ Auray, Rouen) gepresenteerd. Door de
coronacrisis is deze bedevaart niet doorgegaan. Het was
onaanvaardbaar dat de pelgrims het gehele reis met een mondkapje
in de bus moesten zitten. De bedevaart werd eerst nog verplaatst
van juli naar 1 september, maar het mocht niet baten. De corona
bleef ons leven beheersen.
Het busbedrijf Maaskant is nog steeds niet operationeel. De
verwachting is dat de bussen misschien medio 2021weer gaan
rijden. Maar het is nog een groot vraagteken.
Mocht er een mogelijkheid zijn, dan zal de in 2020 voorgestelde
bedevaart georganiseerd kunnen worden in 2021. Maar het blijft
koffiedik kijken.
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Van de goede Sint heb ik een prachtig boek gekregen, namelijk
“Heilige plaatsen, de mooiste pelgrimsoorden van Europa”, met
prachtige foto’s. Nu blijkt zonneklaar dat er nog veel meer
bedevaartplaatsen zijn, die een bezoek meer dan waard zijn.
Hopelijk kunnen wij de traditie van een jaarlijkse bedevaart
voortzetten, Deo Volente!
Martin van Kleef, reisleider

Voorbereiding Eerste H. Communie 2021
Daar willen we mee beginnen op woensdag 3 februari om 16.00 uur.
We zullen dat uur terugkijken naar foto´s en filmpjes van de 1e H.
Communie op 30 augustus 2020 toen drie kinderen hun Eerste H.
Communie mochten ontvangen. Die drie waren Jazzlee, Maura en
Miguel. Die zijn dus ook van harte welkom.
Samen met de nieuwe kinderen zullen we deze eerste bijeenkomst
houden in een soort feestelijke opening.
Daarna gaan we met de nieuwe kinderen verder. Om de 14 dagen
zullen we bijeenkomen op de woensdagen om 16.00uur.
Willen de ouders hun kind bij mij aanmelden via:
E-mail: hjozefniesten@planet.nl of telefonisch 0251-294367

Jazzlee, Miguel en Maura op weg met de priester en de
acolieten voor hun eerste H. Communie op 30 augustus
2020
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Vormsel 2021
De eerste vormselbijeenkomst met de nieuwe groep 2021 was op
vrijdag 27 november in het Parochiehuis De Klop in Uitgeest. De
jongeren en de nieuwe werkgroep waren heel blij elkaar eindelijk in
het echt te kunnen zien!
Een voor een kwamen alle jongeren binnen en kregen een
naambordje. Toen de groep compleet was, zijn wij gestart met het
gebed, waarna wij eerst nog een rondje ‘je naam roepen’ deden,
voordat de jongeren gezamenlijk het drie gangen diner gingen
voorbereiden. Het voorgerecht was de huzarensalade, het
hoofdgerecht een broodje gezond en broodje knakworstjes en als
toetje was er vla met vruchtjes en heel veel slagroom.
Tussen het nuttigen van het voorgerecht en het hoofdgerecht
hielden de jongeren een stoelendans om zo iedereen te leren
kennen. Aan het einde van het diner kenden de meesten iedereen
bij naam!
Dit jaar starten wij met de Alpha Film Series, heel inspirerend en er
worden goede vragen bijgegeven voor een open gesprek over
geloof. Tijdens het toetje zijn wij de eerste aflevering gaan kijken.
Tijdens het filmpje werden er drie vragen gesteld, waaronder: Als
God bestaat, en je kon Hem één vraag stellen, wat zou je Hem
vragen? Het was mooi te zien, dat de jongeren uit zichzelf al met
elkaar begonnen te praten en antwoorden gaven op de vragen.
Tot slot, Elly Dantuma, Joke Hoogeland en Nelleke Schoorl hebben
afgelopen jaar hun laatste jaar als vrijwilliger ingezet voor de
Vormelingen. Kapelaan Teun heeft hen namens ons allen tijdens de
laatste vormselviering heel hartelijk bedankt voor alle jaren dat zij
vrijwilliger waren. Wij zullen hun gezelligheid ontzettend missen!
Voor vragen over het Vormsel kunt u ook terecht bij Pina RussoContino, email russo133@outlook.com of tel. 06-27545594.
U kunt uw kind nog aanmelden via de website:
https://laurentius-maria.nl/aanmelden-vormsel-en-eerste-communie/
Pina Russo-Contino
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Lieve kinderen

in de vorige Apostel stond een
kleurplaat van Maria van de
Rozenkrans. Dat feest werd in de
kerk gevierd op 7 oktober. De
kleurplaat is gekleurd en
ingeleverd door Helena van der
Gragt. We vinden hem heel erg
mooi geworden! Hiernaast
kunnen jullie hem zien.

Deze keer hebben we geen
kleurplaat maar een werkje over
het feest van de Heilige Familie.
Dat wordt dit jaar op 27 december
in de kerk gevierd. De Heilige
Familie bestaat uit Maria, Jozef en
het kindje Jezus. Jozef en Maria
gaan met de kleine Jezus naar de
tempel en laten Hem zien aan de
oude Simeon. Je mag de
verschillen zoeken tussen de twee
plaatjes en kun je ook de twee
zinnen lezen die eronder staan?
Je kunt ze natuurlijk ook kleuren.
We zijn benieuwd. Veel plezier ermee.
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Feest van de Heilige Familie
Jezus wordt opgedragen in de tempel
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Kruiswoordpuzzel

- 26 -

Een witte kerst
door Godfried Bomans

Hij haalde een laddertje uit de schuur en
spande langs het plafond de rode papieren
slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp
hing hij een van die rode bellen, die
opgevouwen weinig lijken, maar naderhand nog
aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel.
Hij had hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij
gestaan, maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij
ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos koopt, en
klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn
vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een
verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld
binnen.
"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen."
Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken
elkaar warm aan.
"En nu gaan we niet alleen smullen," zei de man, " we moeten ook
beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is."
En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar
nergens was er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren,
zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het,
al was er dan veel ellende in de wereld.
"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk."
En daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de
hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het was ook
tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet
meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde de
banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer op zijn
bord.
"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." Hij knoopte zijn
servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de
voordeur.
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Er stond een man op de stoep
met een baard en heldere,
lichte ogen. Hij vroeg of hij hier
ook schuilen mocht, want het
sneeuwde zo. Het was namelijk
een witte Kerst, dat heb ik nog
vergeten te zeggen, hoe kan ik
zo dom zijn. De beide mannen
keken elkaar een ogenblik
zwijgend aan en toen werd de
een door een grote drift
bevangen. "Uitgerekend op
Kerstmis," zei hij, "zijn er geen
andere avonden." En hij sloeg
de deur hard achter zich dicht.
Maar terug in de kamer kwam
er een vreemd gevoel over hem
en de tulband smaakte hem
niet. "Ik ga nog eens even
kijken," zei hij, "er is iets
gebeurd, maar ik weet niet wat."
Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw.
Daar zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge
vrouw naast zich, die zwanger was.
Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand
meer te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want
het was, zoals gezegd, een witte Kerst.
Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen
in zijn ogen. "Zeg maar even niets," zei hij, "die wind is wat schraal,
het gaat wel weer over." En dat was ook zo, men moet zich over die
dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel prettig
Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef
sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in een
schuur geboren.
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Cultuur
Naar aanleiding van het artikel in ons parochiebad van september
(pag.28/29) kom ik nog even terug op de 10 geboden;
ons hulpmiddel op de weg van een gelukkig en liefdevol leven.
Enkele jaren geleden was ik al eens aan het mijmeren over de
veranderingen van onze maatschappelijke en culturele normen en
waarden waarbij ik mij dan afvroeg wat mijn ouders zouden zeggen
als ze even terug kwamen naar de aarde.
Zij waren destijds al met stomheid geslagen door de 'BOM-vrouw'
(bewust ongehuwde moeder), het ongehuwd samenwonen, Tvprogramma's van o.a. 'Sjef van Oekel'. En nu we 50 jaar verder zijn
hebben we mogelijkheden voor abortus, euthanasie, 1 op 3
huwelijken wordt vroegtijdig beëindigd, reclame voor 'second love',
etc.etc.

Toen ik onlangs op een zaterdagavond in de H. Mis het kerkboek
Laus Deo opensloeg kwam ik (bij toeval?) op de pagina van het
gewetensonderzoek. Soms (vaak) hoor ik mensen over hun ervaring
met de biecht: "uit de suikerpot gesnoept..." maar....mag het ook
ietsje meer zijn?
Ik kies er voor hier de 1e twee geboden over te nemen met de
verdiepingsvragen; vragen die aangeven dat het toch iets meer is als
'een suikerklontje'...
(Overgenomen uit Laus Deo pag. 105)
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1. 'Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en
boven alles beminnen.'
− Welke afgoden heb ik?
− Kijk ik teveel televisie?
− Drink of eet ik teveel?
− Is mijn werk of hobby een afgod?
− Welke waarde heeft geld voor mij?
− Bid ik 's avonds en 's morgens?
− Bid ik aan tafel?
− Dank ik God voor het goede?
− Bid ik met aandacht?
− Tracht ik God echt te beminnen?
2. 'Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied
gebruiken.'
− Heb ik gevloekt?
− Spreek ik met eerbied over God?
− En over Zijn Kerk?
− Zie ik enkel mijn eigen mening?
− Vraag ik ook een priester om raad?
− Zoek ik te zeer mijn eigen eer?
− Kom ik op voor God en het geloof?
Volgende keer misschien weer enkele geboden maar als u niet kunt
wachten... Het is iets meer; het is een aanrader!
Ik wens u een mooie voorbereiding op
het grote feest van Kerstmis; de
(hernieuwde) geboorte van Jezus in het
hart. Ons hart mag branden van liefde
voor God en voor elkaar.
Zalig Kerstmis en gelukkig 2021.
Marja Al
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Leven van de apostel Johannes
Johannes kwam uit een vissersgezin in Bethsaïda, met zijn vader
Zebedeüs, zijn moeder Maria Salome, en zijn oudere broer Jacobus.
Aanvankelijk was hij een leerling van Johannes de Doper, maar toen
deze over Jezus zei: ‘Zie het lam Gods’ ging hij naar Jezus toe en
bleef die dag bij Hem (Joh.1,36). Op een bepaald moment kiest hij
ervoor Jezus radicaal te volgen: 'Toen Jezus eens langs het Meer
van Galilea liep, ... zag Hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en diens
broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig hun netten klaar te
maken. Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeüs met
de dagloners in de boot achter en volgden Hem' (Mc. 1,16-20).
Johannes en Jacobus worden in de evangelies ook wel 'zonen van
de donder' genoemd (Mc. 3,17). Toen Jezus en zijn leerlingen in een
Samaritaans dorp niet ontvangen werden, omdat Jeruzalem hun
reisdoel was, vroegen ze: ‘Heer, wilt U dat wij vuur van de hemel
afroepen om hen te verdelgen?’ Maar Hij keerde zich om en wees
hen op strenge toon terecht' (Lc. 9,54-55). Een andere keer vroeg
hun moeder aan Jezus of haar twee zonen aan Jezus’ zijde mochten
zitten in Zijn koninkrijk. Maar Jezus legde uit dat wie groot wil
worden, dienaar moet zijn (Mt. 20,20-28).
Met Petrus en Jacobus maakte Johannes deel
uit van het groepje van drie apostelen dat
getuige was van een aantal grote momenten uit
Jezus' leven: toen Jezus het dochtertje van
Jaïrus uit de dood deed opstaan (Mc. 5,35-43);
bij Jezus' gedaanteverandering op de berg (Mc.
9,2-8); en op de avond voor het lijden van
Jezus in de tuin van Gethsemane, toen Jezus
in doodsangst tot zijn Vader bad (Mc. 14,32-34). Onder deze drie
leerlingen was Johannes de meest beminde: hij lag aan de borst van
Jezus bij het laatste avondmaal (Joh. 13, 23) en Jezus, stervend aan
het kruis, vertrouwde zijn Moeder aan Johannes toe (Joh. 19,26). Hij
beminde Jezus zo zeer dat hij als eerste bij het lege graf aankwam
en geloofde (Joh.20,4-8), en bij de verschijning aan het meer van
Tiberias was hij het die Jezus herkende (Joh.21,7).
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Johannes is de schrijver van het vierde evangelie, dat
beschouwender van karakter is dan de andere drie. Herhaaldelijk
wordt gesproken over ‘de door Jezus beminde leerling’ (bv. Joh.
13,23; 19,26; 20,02; 21,20-24), naar men aanneemt is dat Johannes
zelf. Johannes heeft ook drie brieven geschreven, waarin de liefde
van God een belangrijk thema is (zie bijv. 1 Joh.4,8.16).
Na Pinksteren verkondigde hij samen met Petrus het evangelie in
Jeruzalem (Hand. 3; 4; 8,14-15). Later bracht zijn prediking hem
naar Efese in Klein-Azië en de steden in de omgeving. Ook het
afsluitende boek van de Bijbel, de Openbaring, is geschreven door
Johannes, toen hij onder keizer Domitianus in ballingschap op het
eiland Patmos verbleef (vanaf het jaar 95). Na de dood van de keizer
keerde hij naar Efese terug en stierf op hoge leeftijd rond het jaar
100. Boven zijn graf te Efese werd al in de tweede eeuw een aan
hem gewijde kerk gebouwd. Johannes wordt aangeduid met een
adelaar, een vogel die zeer scherpe ogen heeft en zelfs in het
zonlicht kan kijken, omdat Johannes heel duidelijk in Jezus God
heeft gezien. Zijn liturgische feestdag is op 27 december.
Spiritualiteit
Johannes is de beminde leerling van Jezus. In
zijn evangelie en brieven staat de liefde
centraal. Zelf heeft hij die liefde ook moeten
leren, om te worden van ‘zoon van de donder’
met drift en vurigheid tot een man vol van
liefde tot God en de naasten. Hij zocht met
heel zijn hart naar de waarheid en die vond hij
in Jezus (Joh. 14,6) en daarvan wilde hij
getuigen (Joh.1,19). Door zijn diepe waarachtige liefde voor Jezus bleef hij trouw tot op
het moeilijkste moment, want toen Jezus
stervend aan het kruis hing, stond hij als enige
leerling samen met Maria onder het kruis.
Door zijn oprechtheid en verkondiging wordt hij met Petrus en
Jacobus als ‘steunpilaren van de kerk’ aangeduid (Gal.2,9).
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
-----------------------------------------------------------------------------------E-mail:
-----------------------------------------------------------------------------------Uw bericht of vraag:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit formulier uitknippen en afgeven aan de koster of de pastoor.
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De Apostel in een nieuwe jasje
Dit Kerstnummer van de Apostel voltooit een nieuwe jaargang van
de Apostel met meer kleur en heldere foto ś . Er zijn enkele nieuwe
redactieleden bijgekomen die ook zorgen voor meer en interessante
bijdragen voor jong en oud. Uiteraard hangt er ook een prijskaartje
aan zo n
́ mooi parochieblad en dat heeft de instemming van de
penningmeester. Maar wilt u zelf ook geldelijk bijdragen, dan kunt u
dat storten op onderstaande bankrekening. Degenen die nog niet
genoteerd staan op de distributielijst kunnen zich abonneren.
Dan krijgt u 4x per jaar de Apostel bij u in de bus bezorgd.
Kosten zijn €10 per jaar. Stuur je adres naar:
Pastoor@apostelkerk.nl
Geldelijke bijdragen zijn welkom op: NL12 INGB 065 59 13998
O.v.v bijdrage Apostelblad
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redactie
Marja Al
Louise Dijkman
Clara ten Hacken
pastoor Henk Niesten
Angela Sijmons
Elma van Vianen
adressenbestand
Kees Kramer
De Wilgen 4
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Ledenadmin@apostelkerk.nl
bundeling en verspreiding
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