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Over de voorpagina
Dit parochieblad dekt vooral de periode van de Paastijd. Als voorplaat zou
je dan misschien een verrijzenisafbeelding verwachten. Toch hebben we
gekozen voor een afbeelding van de Heilige Familie.
Dat heeft ook alles te maken met het jaar van Sint Jozef, die prominent
aanwezig is in deze afbeelding, uiteraard met Maria en in hun midden het
kind Jezus.
Treffend is ook dat achter het kind het kruis staat afgebeeld met daar
bovenop de doornenkroon.
Helemaal bovenaan zien we de Heilige Geest in de vorm van de bekende
duif. Je zou kunnen bedenken dat alleen de Vader nog ontbreekt. Maar dan
is er die plaatsvervangende vader die we kennen als Sint Jozef,
voedstervader.
Dat lijkt een ietwat geamputeerd vaderschap, maar laten we ons er dan van
bewust zijn dat vaderschap niet louter onderbouwd wordt door een fysieke
daad, maar dat het vaderschap van Jozef ook verwezenlijkt wordt door een
overschaduwing van de Heilige geest.
Zo wordt het vaderschap over de Zoon van God gedelegeerd naar de
heilige Jozef die om te beginnen al volmacht krijgt om die Zoon de naam
Jezus te geven.(zie Mt, 1,21)
In de loop van de kerkgeschiedenis zijn we ons er steeds meer van bewust
geworden welk een bijzonder heilige Sint Jozef is. Daarom wordt er in deze
editie van de Apostel uitgebreid
aandacht besteed aan 150 jaar
patroonheilige van de katholieke
kerk.
Sint Jozef, bid voor ons.
Pastoor Henk Jozef Niesten
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Viering Goede Week en Pasen 2021
zondag 28 maart, Palm- of Passiezondag
(parochianen A t/m N)
10.00 uur eucharistieviering met Palmpasen processie
(dameskoor)
donderdag 1 april, Witte Donderdag *
(de gehele dag uitstelling)
Viering van de instelling van de H. Eucharistie
17.00 uur tot 19.00 uur biechtgelegenheid
19.00 uur eucharistieviering (herenkoor)
Eucharistische aanbidding na de eucharistieviering tot 21.00 uur
vrijdag 2 april, Goede Vrijdag
(vasten- en onthoudingsdag)
Viering van het lijden en sterven van de Heer
15.00 uur kruisweg
16.00 uur tot 17.00 uur biechtgelegenheid
19.00 uur dienst van Goede Vrijdag
(herenkoor en volkszang)
zaterdag 3 april, Paaswake *
21.00 uur (herenkoor)
zondag 4 april, 1e Paasdag
10.00 uur eucharistieviering
(herenkoor)
maandag 5 april, 2e Paasdag
10.00 uur eucharistieviering
(dameskoor)
zondag 11 april,
Barmhartigheidszondag
(parochianen O t/m Z)
10.00 uur eucharistieviering (herenkoor)

*) Wij gaan ervan uit dat de avondklok per 1 april vervalt. Mocht dit niet het
geval zijn dan wordt de aanbidding op Witte donderdag ingekort tot 20.30
uur en het tijdstip van de Paaswake zal dan gewijzigd moeten worden.
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Jaar van Sint Jozef
Dit jaar werd ingezet op 8 december 2020, hoogfeest van de Onbevlekte
Ontvangenis van de heilige Maagd Maria en eindigt op die datum in 2021.
Paus Franciscus heeft dit jaar ingesteld bij gelegenheid van de 150ste
verjaardag van de beschermheilige van de katholieke Kerk door de zalige
paus Pius IX. Paus Pius XII heeft hem ingesteld als beschermheilige van de
arbeiders. We vieren dat op 1 mei. Paus Johannes Paulus II heeft hem
aangesteld als beschermheilige van de Verlosser en als patroon van de
goede dood.
Voor ons mag dit in de Apostelkerk reden zijn om Sint Jozef regelmatig in
beeld te brengen. Dat is gebeurd op 19 maart en op de negen dagen
daaraan voorafgaand. We hebben een novene gehouden en de vele
intenties aan de voeten van Sint Jozef gelegd. Dit alles mocht een
vervulling krijgen op 19 maart met een gezongen H. Mis die voor mij ook
een hoogtepunt werd op de viering van mijn geboortedag. (19 maart 1948)
In de komende maanden wil ik met name op de woensdag die geldt als de
dag voor Sint Jozef regelmatig een votiefmis houden ter ere van hem en
om zijn voorspraak.
Jozef in beeld.
Dat heeft een dubbele betekenis. Er zijn vele afbeeldingen van Sint Jozef
die veel op elkaar lijken. Je ziet Sint Jozef met het kind Jezus op zijn armen
en een witte lelie als teken van zuiverheid. Sint Jozef verbeeldt
voedstervader van Jezus te zijn die aan het hoofd van het gezin van
Nazareth zorg draagt voor Maria en Jezus.
Een ander beeld van Sint-Jozef krijgt ook aandacht dankzij paus
Franciscus. Het beeld van de slapende Sint Jozef wordt wereldwijd
verspreid sinds paus Franciscus daarover heeft gesproken.
Hij vertelde in een interview dat
hij al in Argentinië in zijn
werkkamer en nu ook in Rome
in zijn slaapkamer een beeld
van de heilige Jozef heeft.
Franciscus verklapte dat hij op
het einde van zijn werkdag voor
het slapen gaan zijn zorgen op
een briefje schrijft en dat onder
dat beeld legt en zo goed kan
slapen.
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Jozef in de Bijbel
In alle vier evangeliën wordt Jozef genoemd. Er staat dan dat Jezus zoon
van Jozef is. Maar is hij dat ook echt als we lezen en geloven dat Maria
overschaduwd werd door de heilige Geest en dat Jozef erover dacht om in
stilte van haar te scheiden toen hij er zich van bewust was dat zij zwanger
was en hij haar niet in opspraak wilde brengen? Het bewustzijn om toch de
vaderrol op zich te nemen ontstond bij Jozef door de inspraken die hij kreeg
in vier dromen. Die zijn te vinden in het evangelie van Mattheus: vers 1,20:
er verscheen hem in een droom een engel. Die boodschapper keert ook
terug in de verzen 2,13 en 2,19. In vers 2,22 wordt hem van Godswege in
een droom duidelijk gemaakt wat te doen. Wat moet Jozef doen?
1. Maria tot zijn vrouw nemen. 2. Hij moet de naam Jezus geven aan het
kind. Dat is veelbetekenend want de naamgever betekende in die tijd
verwantschap en recht op het vaderschap. 3. Hij moet met Maria en het
kind Jezus vluchten naar Egypte. 4.Hij moet terugkeren naar Israël.
Evangelisch beeld
Dat beeld van die slapende Jozef die droomt is dus een heel evangelisch
beeld. God wijst de weg, een God die van mensen houdt en hen ter harte
neemt. Hij laat ons niet zomaar aan ons lot over. In dromen, in tekenen tot
in ons hart en verstand, wil Hij ons de weg tonen. Ja, soms zullen het
vreemde of onbekende wegen zijn die Hij ons vraagt te gaan, zoals dat
Jozef overkwam. Sint Jozef kiest steeds voor het grotere goed, steeds voor
anderen, nooit voor zijn eigenbelang.
Op de middenpagina’s vindt u een aantal sprekende uitbeeldingen van Sint
Jozef. Wilt u meer over hem lezen en weten zie dan hieronder.
Patris corde (met hart van een vader)
Zo heet de apostolische brief die Paus Franciscus geschreven heeft over
Sint Jozef n.a.v. het jubileumjaar. De brief is kort en heel goed leesbaar en
zeer informatief. Ik heb enkele exemplaren in de kerk gelegd. Wie alsnog
een exemplaar wil verkrijgen kan dit bestellen bij:
Licap Halewijn nv
Guimardstraat 1* 1040 Brussel
D/2021/0279/006
Negen dagen bidden tot Sint Jozef
Dat boekje is uitgegeven door Adveniat, Postbus 44, 3744 AA, Baarn.
Emailadres: info@adveniat.nl
Pastoor Henk Jozef Niesten
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Nieuws van het locatieteam
Vastenactie
De vastentijd is een tijd van gebed, versterving en het geven van
aalmoezen. Het locatieteam heeft voorgesteld om dit jaar wederom de
opbrengst van de vastenactie te bestemmen voor de opbouw van de kerk in
Wombong Ikui in Kameroen. Wombong Ikui is een missiestatie van de
parochie Njinikom in het aartsbisdom Bamenda, gelegen in het
noordwesten van de Republiek Kameroen. Deze missiestatie heeft een
gestaag groeiende jonge christelijke gemeenschap waardoor haar
kerkgebouw te klein werd. Het kerkcomité van Wombong Ikui - in
samenwerking met de voormalige parochiepriester en de aartsbisschop van
Bamenda - besloot uiteindelijk dat het noodzakelijk was om een grotere
kerk te bouwen. De nieuwe kerk wordt op dezelfde heuvel gebouwd als
waar de oude kerk was gebouwd.
We hebben voor deze vastenactie weer een kaart gemaakt met foto’s,
zodat u kunt zien in hoeverre de bouw van de kerk vordert. Door de
onlusten in Kameroen heeft de bouw een aantal maanden stil gelegen.
Maar nu is de bouw weer in volle gang. Er moet nog een dak op de kerk en
dat kunnen de arme boeren niet betalen. Daarom doen wij een beroep op
uw vrijgevigheid om een steentje bij te dragen aan de afbouw van de kerk.
U kunt uw gaven storten in de paarse bussen voor en achter in de kerk of
op onze bankrekening met vermelding van vastenactie. Alvast van harte
bedankt.
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Actie Kerkbalans
De actie Kerkbalans is medio januari van start gegaan. Sommige mensen
hebben in december al een gift gestort met de bedoeling dat ze de gift
reeds in de aangifte IB van 2020 kunnen aftrekken. De actie loopt goed. Op
dit moment is er een bedrag van € 12.600,- binnengekomen, rekening
houdend met toegezegde giften. U kunt het gehele jaar door nog bijdragen
aan de actie kerkbalans (gaarne met vermelding actie kerkbalans). De actie
komt geheel ten goede aan de Apostelkerk. Alvast van harte bedankt.
ANBI
ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling, een instelling met
bepaalde belastingvoordelen in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk
heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat
wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de
Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve
ook van toepassing op de parochie van de HH Twaalf Apostelen. Daardoor
komt uw bijdrage aan de actie Kerkbalans 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
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een
rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht.
Daardoor heeft zij een RSIN-nummer gekregen. Het RSIN nummer is de
afkorting van Rechtspersonen & Samenwerkingsverbanden
Informatienummer. Het nummer staat ook wel bekend als fiscaal nummer,
echter is dit de oude benaming. Als je een samenwerkingsverband aangaat
dan krijg je het nummer door de belastingdienst toegewezen. Het RSINnummer van de Apostelparochie is 8241 132 51
Ontwikkelingen in de regio Heemskerk/Beverwijk
De regio is bezig om de toekomstvisie 2021-2025 op papier te zetten,
waarbij iedere parochie een beschrijving van haar gebouwen moet geven
met inzicht in de onderhoudskosten t/m 2025 en de door de parochie
geformuleerde speerpunten. Verder worden de jaarrekeningen verzameld
en de vitaliteitskenmerken per parochie vermeld. Eind maart gaat de
toekomstvisie van de regio naar het Bisdom. Daarna zullen de parochianen
geïnformeerd worden.
Martin van Kleef, penningmeester
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In memoriam
Annie Schelvis-Niesten
Op zondag Gaudete, 13 december
2020, heeft Annie haar laatste adem
uitgeblazen en wel op 94-jarige leeftijd.
Dat zij zo oud zou worden lag niet in
de lijn der verwachting. Annie heeft
best wel geworsteld met het leven,
maar na een bezoek aan Lourdes op
aanraden van haar tante Fie, mijn
moeder, mocht het wonder geschieden
van lichamelijk en vooral geestelijk
herstel. Annie was een diep en trouw
gelovige vrouw die hechtte aan de
oorspronkelijke waarden van het
geloof in Woord en Sacrament. Zo
heeft zij dat beleefd in ongeveer alle kerken in Beverwijk. In de laatste jaren
was ze een vaste bezoeker in de Apostelkerk. Dat de uitvaart in de
Agathakerk heeft mogen plaatsvinden had te maken met het gegeven dat
zij daar gedoopt was, eerste Communie had gedaan en gevormd en
getrouwd was. In die lijn paste ook de uitvaart. Na de uitvaart is zij bijgezet
in het familiegraf bij haar man Joop op de begraafplaats Duinrust.
Moge zij daar rusten in vrede.
Neef en pastoor Henk Niesten

Lesly Bloemhard
Lesly is overleden op donderdag 18 februari. Op woensdag 24 februari
kwam zijn familie in de Apostelkerk bijeen om de afscheidsdienst voor Lesly
bij te wonen. In een dienst van woord en gebed hebben we zijn ziel
aanbevolen bij God de Vader. Vanuit het verleden was de Apostelkerk
bekend terrein voor de familie. Nu was er de waardering om dat verleden te
verbinden met het heden van het heengaan van Lesly in het geloof en de
hoop dat er zo een nieuwe toekomst mag zijn. Die wordt in zo´n
uitvaartdienst altijd gepresenteerd in de persoon van Jezus Christus die
gezegd heeft: “Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn
Vader is ruimte voor velen. “
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Lesly speelde ooit in de begintijd van de
Apostelkerk in een bandje dat optrad in de
jeugdsoos Avanti in de Grenspost.
Hij was toen een tienergitarist voor wie
muziek zijn hele leven belangrijk is
geweest. In de uitvaartdienst was daar iets
van te horen, maar vooral ook in de
afscheidsbijeenkomst in de aula van
Duinrust. Daar zijn ook mooie woorden
gesproken door naaste familieleden.
Indrukwekkend was vooral ook het gebed
door de 9-jarige kleinzoon Jordan die dat
opende en sloot met het kruisteken.
Aansluitend hebben we Lesly Bloemhard met veel ‘bloemenpracht’ begeleid
naar zijn laatste rustplaats.
Moge hij rusten in vrede.

Geer Schaaper-Bruin
Zij ontving altijd de H. Communie op de
vrijdag als ik de communieronde deed.
Geboren en getogen in Heemskerk moest zij
samen met haar man verhuizen naar
Beverwijk omdat daar een kamer vrij kwam in
Huis ter Wijck. Omdat ik beiden goed kende
van de H. Mis in Huize Agnes, vroeg ik of ze
ook mee wilden delen in de Communieronde.
Toen haar man overleed in 2018 werd het
bezoek gewoon gecontinueerd, wat zij erg
waardeerde. De vitaliteit nam echter af en op
23 januari heeft zij de ziekenzalving
ontvangen. Op 17 februari mocht zij nog haar
88ste levensjaar ingaan, maar op 23 februari blies zij haar laatste adem uit.
Op woensdag 3 maart heb ik de uitvaartmis geleid in de Mariakerk, waarna
zij werd begraven op het kerkhof van de Laurentiuskerk.
Moge zij daar rusten in vrede.
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Jaap Beentjes
Jacobus Petrus Beentjes is op 7 maart op
86-jarige leeftijd overleden. Hij klaagde bij
mij al eerder dat hij geen energie meer had.
Het kaarsje was opgebrand. We zullen ons
Jaap altijd herinneren als een man die heel
trouw was aan de parochie. Toen ik rond
1990 terugkeerde in de Apostelkerk was
Jaap koster bij toen nog pastoor Pas. Dat
heeft hij 23 jaar volgehouden. Daarna was
hij bijna dagelijks aanwezig in de H. Mis.
Hij woonde dichtbij de kerk in de Van
Meelstraat, maar verhuisde later naar de
Schelphoek aan de Büllerlaan. Daar heb ik hem voor het laatst bezocht op
vrijdag 5 maart en hem het sacrament van de zieken toegediend. De
uitvaart heeft in besloten kring plaats gevonden.
Moge Jaap rusten in vrede.
Pastoor Niesten

Jij bent bij me
Als ik er morgen niet meer ben, zou jij dan nog aan mij denken? Zou je me
dan missen of treuren om onuitgesproken gedachten? Zou je dan denken
aan de momenten waarop we samen lachten? Zou je terugdenken aan de
tedere ogenblikken? Zou je denken aan momenten van stil verwijt of aan
hoe ik gisteren was?
.
Want als ik er morgen niet meer ben, weet dan dat ik jou bij me heb. Elke
lach, elke traan, elk geluksmoment, elke grijze haar die ik vol verwondering
zag verschijnen. Elke twinkeling in je ogen. Ik draag elk moment met mij
mee als een schat die ik niet mag verliezen.
Als ik er morgen niet meer ben, weet dan: ik ben om je heen!
(Karolien Deen)
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Cultuur
Aansluitend op het kerstnummer, nu al weer de Paaseditie van ons
parochieblad.
Corona houdt ons nog steeds 'in de greep'; maatregelen worden ons
opgelegd voor een snelle verbetering van en veiligheid in de samenleving.
Wat opvalt is de verdeeldheid in denkwijze; de ene mens volgt de
maatregelen van de overheid met àlle begrip, de ander neemt de
maatregelen iets minder serieus maar doet wat er wordt opgelegd en weer
een ander gaat demonstreren tégen de maatregelen.
Verdeeldheid alom; ook over vaccinatie is veel te doen.
Los van dat alles is er gelukkig nog steeds de Kerk als eenheid! "Door Hem
en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God,
almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest........."
Ik wil hier graag het 5e en 10e gebod doornemen uit Laus Deo:
Het 5e gebod: "Gij zult niet doden'
Dit gebod lijkt voor zichzelf te spreken, we zijn hier niet (snel) toe in staat.
Maar de verdiepingsvragen doen ons beseffen dat het "ietsje meer is" zoals
ik al schreef in het Kerstnummer.
- Laat ik mensen links liggen?
- Kijk ik op mensen neer?
- Haat ik bepaalde personen?
- Spreek ik negatief over anderen?
- Luister ik ook echt naar een ander?
- Gun ik een ander voorspoed en geluk?
- Tracht ik ruzies bij te leggen?
- Kan ik vergeven?
Het 10e gebod: 'Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste
toebehoort.'
- Ben ik tevreden met wat ik heb?
- Ben ik jaloers?
- Help ik hen die minder hebben?
- Denk ik alleen aan mezelf?
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Het 10e gebod is gezien de verdiepingsvragen passend bij deze Vastentijd
waarin we o.a. willen bijdragen aan de omstandigheden van onze naasten
in Kameroen. (Zie elders in dit blad)
Maar ook in ons dagelijks doen en laten kunnen we dit gebod in praktijk
brengen.
Laten we met elkaar, thuis en in de parochie, het feest van Pasen kunnen
vieren in liefde en gezondheid! Zalig Pasen!
Marja Al

Radio Maria komt met ‘De Pater Podcast’
Vanaf donderdag 11 maart komt Radio Maria Nederland met een nieuw
programma: ‘De Pater Podcast’. Een wekelijkse podcastserie met Pater
Elias CSJ.
In het nieuwe programma gaat pater Elias CSJ, voormalig
programmadirecteur van Radio Maria, de uitdaging aan om een zo helder
mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. “Wie niet
alleen een mening wil hebben, moet verder zoeken dan uiterlijke schijn.
Wie wil begrijpen wat de mens is en wat de mens wil worden, moet dieper
graven dan het nieuws dat ons wordt gepresenteerd. Wie gelooft, wil
bovendien op alles een onvergankelijk licht laten schijnen, om te zien wat
écht is. Dat gaan we proberen, met kritisch en open verstand”, aldus pater
Elias.
‘De Pater Podcast’ wordt uitgezonden op donderdag om 10:15 uur, 16:30
uur, 23:45 uur en 05:30 uur. En de uitzendingen zijn, zoals de naam al doet
vermoeden, ook als podcast beschikbaar.
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Sint Jozef toen

Jozef, Maria en Jezus in Bethlehem

De engel sprak tot Jozef in
een droom
i

De vlucht naar Egypte

Het gezin van de timmerman terug
i
in Nazareth

Jezus opgedragen in de
tempel
Jezus teruggevonden in de tempel
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Sint Jozef hier en nu
bijzondere beelden

Sint Jozef van Smakt (Limburg)

In de Apostelkerk

Sint Jozef slaapt

Sint Jozef is stervende
Sint Jozef in de synagoge
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Het gebed tot de Heiige aartsengel Michaël
Pastoor Pas heeft vanaf 1962 dit gebed na ieder H. Mis gebeden en deze
traditie zetten wij nog steeds voort. Is het bidden van de krachtige gebed
niet een van de redenen waarom de Apostelkerk nog steeds bestaat en een
bidplaats is voor vele parochianen in en buiten Beverwijk?
Heilige aartsengel Michaël,
verdedig ons in de strijd; wees onze bescherming
tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht doet gevoelen.
En gij, vorst van de hemelse legerscharen,
drijf Satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van zielen over de wereld rondgaan,
door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.
De eerste keer dat Michaël in de heilige Schrift wordt genoemd, is in het
boek Daniël.
“In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om de kinderen van je volk te
beschermen. Want het zal een tijd van nood zijn, zoals er eerder nog geen
is geweest zolang er volkeren zijn” (Dan. 12.1).
Dat deze tijd is aangebroken, wordt bevestigd door wat de grote mariale
paus Leo XIII (1810-1903) ruim 2400 jaar later meemaakte. Want op 13
oktober 1884, op de dag af 33 jaar voor het zonnewonder in Fatima, kreeg
de anders zo nuchtere Heilige Vader een visioen dat hij aan zijn
biechtvader toevertrouwde, die dat vervolgens als geestelijke nalatenschap
doorgaf aan kardinaal Pietro Boëtto, die het visioen na de Tweede
Wereldoorlog openbaar maakte.
Deze bovennatuurlijke gewaarwording vond plaats nadat paus Leo XIII de
heilige Mis had gevierd en als dankzegging een volgende heilige Mis
bijwoonde. Plotseling zag hij een gebeurtenis, die alleen hij leek te zien.
Zijn gezicht verried ontsteltenis en verbazing en hij werd lijkbleek.
Aansluitend stond hij op, ging rechtstreeks naar zijn werkkamer en schreef
daar het gebed: “Heilige aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd”.
Wat had de paus gezien?
Hij zag de aarde als een granaatappel openspringen. Uit de eindeloos
diepe spleet stegen demonen op, die de hele aarde overspoelden, en
overal dwaling, oproer, oorlog en revolutie veroorzaakten. Een wazige
nevel van ongekende omvang spreidde zich uit over de hele aarde en er
vielen zoveel doden dat de aarde met bloed doordrenkt was.
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Op dat ogenblik zag hij hoe een leger van demonen de Kerk bestormde,
gesymboliseerd door de Sint-Pietersbasiliek. De kerk schudde dermate op
haar grondvesten, dat zij ogenschijnlijk op het punt stond in te storten. En
op dat ogenblik riep de Heilige Vader uit: ”Maar is de Kerk dan niet meer te
redden?”. Toen zag hij de aartsengel Michaël uit de hemel afdalen, hoe
deze begon te strijden tegen de demonen en ze versloeg. De demonen
trokken zich in de bodemloze spleet van de aarde terug, die zich
vervolgens sloot. Het bloed werd door de aarde opgenomen, de dichte
nevel verdween, maakte plaats voor een stralende dag. Toen klonk een
stem: ”Dit alles zal onder het pontificaat van een volgende paus aanvangen
– en Rusland zal er de oorzaak van zijn.”

In 1886 werd een schrijven gestuurd naar alle bisdommen, waarin Paus
Leo XIII verordende dit gebed na afloop van ieder heilig Misoffer op de
knieën te bidden. Bij de liturgie-hervorming in 1969-1970 heeft men
evenwel dit krachtige gebed niet meer overwogen.
Martin van Kleef
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1e Communie voorbereiding
Die is begonnen op woensdag 10 maart, ´s middags om 16.00uur.
Er hebben zich 4 kinderen aangemeld: Byron, Samuel, Jhosriel en Eliza.
Op de volgende data komen we samen voor 12 lessen:
woensdag 10, 17 en 24 maart
woensdag 7, 14 en 21 april
woensdag 5, 12 en 19 mei
woensdag 2 en 16 juni
zaterdagmiddag 19 juni in Heiloo
Op zondag 20 juni zal de de Eerste
Communie plaats vinden in de H. Mis van
10.00 uur in de Apostelkerk.
Palmpasen
Dat valt dit jaar op 28 maart. De kinderen worden van tevoren uitgenodigd
om een Palmpasen kruis te versieren. De kruisen zijn al gemaakt. De
kinderen kunnen er samen met hun ouders iets moois van maken.
Na afloop van de H. Mis worden alle kinderen en ouders uitgenodigd om in
de Grenspost de foto’s te bekijken van de Eerste Communie op 30
augustus 2020. Toen hadden we drie communicanten en wel Jazzlee,
Maura en Miguel. Die staan dus uitgebreid op de foto.
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Dank aan Sint Jozef
Dat wil ik even kwijt na een prachtige geboortedag
op 19 maart.2021 Voor alle wenskaarten,
telefoontjes, bloemen en tenslotte de gezongen
Heilige Mis in de Apostelkerk met daarna nog
koffie met taart in de Grenspost. Ondanks de
beperkende maatregelen heb ik toch een hele
mooie 73e verjaardag mogen vieren.
Nogmaals aan allen hartelijk dank.
Pastoor Henk Jozef Niesten

Lieve kinderen
Voor jullie is er ook weer van alles te doen in deze Apostel. We staan nl.
voor het grootste feest van het kerkelijk jaar: PASEN. We vieren dan dat
Jezus is opgestaan uit de dood. Maar eerst komt Palmzondag. Jezus komt
dan aan in Jeruzalem. De mensen zijn heel blij en zwaaien met palmtakken
naar Hem en leggen hun mantels voor Hem op de weg. Op de volgende
pagina staan twee afbeeldingen van Palmzondag. Ze zijn bijna hetzelfde
maar jullie zijn vast slim genoeg om de verschillen te vinden.
En inkleuren mag natuurlijk altijd!
Na Palmzondag volgt de Goede Week. We hebben daarvan een werkblad
toegevoegd met een kruis erop. Daarop kun je lezen wat er in die Goede
Week allemaal gebeurt. Er staat ook een beschrijving bij wat je met het
kruis kan doen. Als je dat gedaan hebt, mag je het kruis op het hoogfeest
van Pasen mee naar de kerk nemen en aan de pastoor laten zien. Dat zal
hij heel fijn vinden.
We hopen dat jullie weer veel plezier beleven aan de kinderpagina’s.
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zoek de verschillen

www.bijbelidee.nl
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St. Marcus – evangelist
Marcus werd geboren in Noord Afrika,
in een welgestelde Joodse familie van
landbouwers. Door aanhoudende invallen
van Berbers besloot de familie naar Israël
te emigreren en zich in Jeruzalem te
vestigen, juist in de tijd dat Jezus
weldoende en predikend rondtrok. Korte
tijd na aankomst overleed de vader van
Marcus. Zijn moeder zorgde dat haar
zoon goed onderwijs kreeg, en hij leerde
Hebreeuws, Grieks en Latijn, wat hem
later bij zijn missiereizen goed van pas
kwam. Marcus werd geraakt door de
woorden van Jezus en hij liet zich dopen door Petrus. Marcus’ moeder
ontving Jezus en zijn leerlingen in haar huis en zo werd Marcus’ huis de
eerste christelijke kerk.
Marcus behoorde tot de 70 leerlingen die door Jezus werden uitgezonden.
Na Jezus’ verrijzenis en de uitstorting van de H. Geest, vergezelde Marcus
Petrus en Barnabas op hun reizen, daarna ging hij met Paulus mee en
vervolgens keerde hij terug naar zijn geboortestreek in Noord Afrika om
daar het evangelie te verkondigen. Volgens overlevering werd hij door de
H. Geest geleid om naar Alexandrië te gaan. Daar aangekomen, vroeg hij
een schoenmaker, genaamd Anianus, om zijn kapotte sandaal te
repareren. Toen de schoenmaker zich per ongeluk in zijn vinger prikte met
de priem, riep hij van pijn uit in het Grieks: ‘Heis ho Theos’ (God is Eén).
Hierop sprong het hart van Marcus van vreugde op omdat deze uitroep
betekende dat hij in een Ene God geloofde en hij dus openstond voor het
evangelie. Marcus genas de wond en verkondigde hem de blijde
boodschap. De schoenmaker nodigde hem uit en hij en zijn familie werden
gedoopt.
Vele anderen werden gedoopt en zo werd in de jaren 40 het fundament
gelegd voor de latere Koptische kerk. Marcus was in de jaren 60 van de
eerste eeuw tezamen met Petrus en Paulus in Rome. Volgens de legende
maakte hij aantekeningen van Petrus' prediking; daaruit zou later zijn
evangelie groeien: het evangelie van Marcus, het oudste van de vier
evangelies.
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Marcus kwam nog een keer naar Alexandrië, nadat hij Rome had bezocht
en mogelijk na het martelaarschap van Petrus en Paulus. Bij dit tweede
bezoek vond hij tot zijn vreugde dat het aantal christenen was toegenomen
en dat de eerste kerk was gebouwd.
De heidenen echter vreesden dat de christenen onder leiding van Marcus
hun afgodsbeelden kapot wilden slaan. Tijdens de Paasviering, in het jaar
68, waarin het feest samenviel met het feest voor de afgod Serapis, grepen
de heidenen Marcus, sleepten hem door de straten, en wierpen hem in de
gevangenis. In zijn cel verscheen hem een engel van de Heer die hem
troostte en sterkte. De volgende dag werd hij gemarteld totdat hij stierf. De
heidenen onthoofdden het dode lichaam en wilden het in brand steken,
maar een hevige storm verhinderde dat en ze lieten het onthoofde lichaam
liggen. De christenen namen het lichaam mee en begroeven het onder het
altaar in de kerk, die sindsdien St. Marcuskathedraal wordt genoemd.
De kostbare relieken van het hoofd en het lichaam werden daar
eeuwenlang bewaard en vereerd, maar hebben afzonderlijk enkele
avonturen beleefd. Het hoofd van de heilige Marcus werd in 644 gestolen
door een Griekse vloot, maar het schip waarop het hoofd verborgen was,
kon niet afvaren, totdat het hoofd weer werd teruggegeven.
Vanaf de 8e eeuw kwam Egypte onder islamitische overheersing en waren
er afwisselend periodes van hevige vervolging en betrekkelijke rust voor de
christenen. Bij gevaar van diefstal of vernietiging, werd het hoofd van de
martelaar verborgen in een klooster of bij christelijke families.
In 828, toen Egypte al voor een groot deel islamitisch was, namen
Venetiaanse kooplui de relieken van het lichaam mee naar hun vaderstad,
waar zij een rijke kathedraal voor hun nieuwe patroonheilige bouwden, de
San Marco, die er nu nog staat, en stichtten zij de Republiek van
St. Marcus.
In 1968 besloot de Paus van Rome om het lichaam van de heilige Marcus
terug te geven aan de Koptische kerk. Sindsdien rust het lichaam van de
heilige Marcus in het Patriarchaat te Caïro, terwijl het hoofd van de
martelaar nog altijd in Alexandrië wordt bewaard.
Zijn liturgische feestdag wordt gevierd op 25 april. St. Marcus wordt
afgebeeld met een gevleugelde leeuw.
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Mattheus
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Johannes

Legende van de terugvondst van de relieken in Venetië
In Venetië werd het lichaam onder één van de marmeren zuilen van de kerk
geplaatst. Er waren maar weinig mensen die precies wisten waar het
lichaam zich bevond. Toen die mensen allemaal gestorven waren, wist
niemand meer waar de heilige schat precies te vinden was. Er werd een
algemene vasten afgekondigd en een plechtige processie gehouden door
de straten van de stad. Bij het zien van al die mensen in opwinding,
begonnen de stenen van één der zuilen los te raken en naar beneden te
vallen. Daar kwam de ruimte te voorschijn waar het lichaam verborgen was.
Men dankte God voor zo'n wonder. Sindsdien wordt deze gebeurtenis elk
jaar in Venetië gevierd op 25 juni.

San Marcoplein in coronatijd
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Gedicht
Als een oude trein
die veel te hard is gaan rijden
komen we piepend en krakend
langzaam tot stilstand
Onzekerheid treft ons
in de economie, in gezondheid
de wereld is ziek
en daarmee ons land
De mens regelt en organiseert
probeert zelfs het ritme van de tijd
te controleren maar een virus leert
we zijn zo gestrand
Misschien kunnen we deze periode
nog vaker op Jezus zien
meer stille tijd en omzien naar elkaar
wetend onze tijden zijn in Gods Hand.
Leo Heuvelman
(overgenomen uit Christelijkegedichten.com)
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