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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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Zondagsplicht 
 

Aan het eind van het boekje Bezinning op het Woord, een leidraad voor de 
week- en zondagsvieringen stond een overweging van paus Franciscus 
over “Waarom op zondag naar de kerk gaan?” 
 
Dat leek mij interessant omdat wel duidelijk is dat vele katholieken en 
protestanten ook de zondagsplicht aan hun laars lappen en daarmee ook 
het gebod om de dag des Heren te heiligen. We halen even de statistieken 
van 2019 van de RK kerk erbij, want meten is weten.  
 

Aantal ingeschreven katholieken 3.785.000 

Aantal kerkgangers minimaal 1x per maand 153.800. Dat is ruwweg 4% 

van de 3.875.000 geregistreerden. Het moge duidelijk zijn dat de 

coronapandemie dit cijfer nog verder omlaag heeft gebracht. 

Ter vergelijking: Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in 2017 voor het eerst 
meer mensen aangeven níet tot een religieuze groep te horen, dan wel. 
Hoewel de grootste stroming nog steeds het katholicisme is (24% van de 
religieuze bevolking), vindt in de Rooms-Katholieke kerk ook de grootste 
leegloop plaats. In 1968 bezoeken nog 2,7 miljoen katholieken wekelijks de 
kerk.  
 

Logisch gevolg is dat kerken moeten worden gesloten, afgebroken of 
verkocht voor een ander doeleinde zoals woonbestemming, museum, 
boekencentrum of speelhuis voor kinderen. Deze trend zal zich nog even 
doorzetten, zo is de verwachting. 
In het slot van de bezinning door de paus over de zondagsheiliging stelt hij 
dat het niet volstaat daaraan te voldoen omdat het een gebod is van de 
kerk. Dat helpt een waarde te bewaren, maar is op zich niet voldoende. Wij, 
christenen, hebben er nood aan deel te nemen aan de zondagsmis omdat 
wij alleen met de genade van Jezus, met zijn levende aanwezigheid in ons 
en onder ons, zijn gebod in praktijk kunnen brengen en zo zijn 
geloofwaardige getuigen kunnen zijn.  
Ik voeg daar persoonlijk aan toe dat ik denk dat iemand alleen nog aan de 
zondagsplicht wil voldoen als hij tot een heel persoonlijke relatie met God is 
getrokken door de persoon van de levende heer Jezus Christus. Dat 
deelname aan de Eucharistie betekent dat door het Woord en het 
sacrament van brood en wijn gedeeld mag worden in het Lichaam van 
Christus.  
 

Pastoor Niesten 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/43/meer-dan-de-helft-nederlanders-niet-religieus
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Nieuws uit het locatieteam 
 
Opbrengst vastenactie 
De opbrengst van de vastenactie was buitengewoon hoog, namelijk een 
bedrag van € 7.534,- Dit bedrag is inmiddels via de Procuur van Mill Hill in 
Oosterbeek overgemaakt naar broeder Huub. 
Hij schrijft het volgende: 
 

De opbrengst van de Vastenactie is echt fantastisch! 

Gigantisch dat de Apostelkerk dat bij elkaar heeft weten te krijgen. 

Voor de arme landbouwboeren in Wombong Ikui, is het bericht over de 

opbrengst van de Vastenactie voor hun kerk [en dat in een tijd van de 

Anglophone en COVID-19 crises] net zoiets als de doorbraak van de zon 
op een trieste, regenachtige dag. Met de christenen van Wombong Ikui 

dank ik iedereen heel en heel hartelijk die aan dit bedrag heeft bijgedragen. 

Zoals je schreef, Martin, is het een aanzet - “een op gang brengen” - tot de 

afbouw van hun kerk. Die aanzet heeft blijdschap gegeven, maar ook hoop 

en vertrouwen op de voltooiing van hun kerk in de toekomst.  

Vandaar dat het natuurlijk wel belangrijk is, dat wat op gang is gebracht [net 

als een generator om elektriciteit te krijgen] ook aan de gang wordt 

gehouden. Met veel dank en hartelijke groeten, 

Huub. 

Op pagina 9 kunt u meer lezen over de coronacrisis in Kameroen. 

Opbrengst tonnetjes 

Bij de ingang van de Apostelkerk hangen tonnetjes, waarin u uw gave kunt 
deponeren voor de priesteropleiding van ons bisdom.  

Rond roepingenzondag (25 april) heb ik de jaaropbrengst, een bedrag van 

€ 600,-, overgemaakt naar het Grootseminarie in Heiloo. De rector, Jeroen 

de Wit, heeft u namens alle seminaristen bedankt voor uw royale gift. 

Actie Kerkbalans 
Inmiddels is de stand van de actie Kerkbalans een bedrag van € 14.470,- 
En het jaar is nog lang niet om. Ik mag u allen hartelijk danken voor uw 
gulle gaven. 
 
Parochiebedevaart 
Vorig jaar zou de parochiebedevaart naar de H. Theresia van Lisieux gaan. 
Vanwege de corona ging dit niet door. Ook dit jaar is het vanwege de 
coronamaatregelen hier en in het buitenland te onzeker om de bedevaart te 
organiseren. Laten we hopen dat we in 2022 naar Lisieux kunnen rijden. 
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Onderhoud kerk en tuin 
Het is inmiddels zomer geworden met in de namiddag hoge temperaturen 
in de kerk. Bij het orgel is binnenzonwering aangebracht. De ventilatieluiken 
staan aan beide kanten van de kerk open en de ventilator achter in de kerk 
draait gedurende de zomermaanden op volle toeren. 
In de sacristie is de temperatuur in de namiddag zo hoog dat besloten werd 
om een airco-apparaat aan te schaffen en dit is tot ons aller tevredenheid. 
 
Onze tuinman Vick heeft de laatste weken veel werk in de kerktuin verricht. 
Hij heeft 250 afrikaantjes geplant en dagelijks water gegeven, omdat de 
regen op zich liet wachten. Maar over een paar weken kleurt de tuin rond 
kerk en Grenspost oranje. Hopelijk zit het Oranje elftal dan in de finale. 
 
Martin van Kleef, penningmeester  
 

Ode aan de tuinman 
 

 
 

Vóór de kerk op zijn knieën 

Is de tuinman aan het wie-en 

Op een gure dag in maart 

Die roert altijd nog zijn staart 
 

In het tuindersvak gehard 

Maakt deze man toch heel apart. 

Kou en regen doen hem niets 

Hij komt altijd op de fiets 
 

Hij, die echte Beverwijker 

Maakt de Apostelkerktuin steeds rijker 

Met alle kleurenpracht en groen 

Staat de kerk in een mooi plantsoen 
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Alle volken, een wereldkerk 
 

De Rooms-Katholieke kerk bestaat uit gelovigen van alle volken. Zij is een 
wereldkerk met meer dan 1 miljard mensen. Bijna de helft van hen woont in 
Amerika. Een kwart in Europa. De anderen in Afrika, Azië en Oceanië. 
Rooms-Katholiek zijn alle kerken die in gemeenschap leven met de paus in 
Rome. De meeste kerken volgen in hun liturgie de ‘Romeinse ritus’. 
Daarnaast zijn er (vooral in het Midden-Oosten en Oost-Europa) katholieke 
kerken met een Byzantijnse ritus of met nog oudere oosterse ritussen. 
 
Dat de Katholieke kerk een wereldkerk is zie je prachtig terug in de 
Apostelkerk. Ook hier komen parochianen uit alle windstreken.  
In de komende edities van de Apostel vragen wij een aantal van hen om 
wat meer over zichzelf te vertellen. Waar komen ze vandaan? Wat is hun 
achtergrond? Hoe beleven zij hun geloof bij ons in de Apostelkerk en wat 
zijn de verschillen met hun geboorteland? Wat brengen zij mee en wat 
kunnen wij van hen leren? Wat zijn hun ideeën over de toekomst van de 
(Apostel)kerk? 
 
In dit nummer van de Apostel het verhaal van onze koster, Jeff Tufto. 
 
 

 
“Ik ben Jeff Tufto. Ik kom uit Amerika. Ik ben 
opgegroeid in een buitenwijk van Denver in 
Colorado. In 1999 heb ik mijn Nederlandse 
verblijfsvergunning gekregen. Inmiddels heb ik nu 
een dubbele nationaliteit. In Amerika was ik 
student. Omdat een tante van mijn vrouw ernstige 
ziek was kwamen wij naar Nederland toe.  
 
Ik belandde bij de Apostelkerk in 2003. Vroeger 
ging ik naar de Sint Jozefkerk en de Mariakerk. Ik 

wilde dat mijn zoon naar eerste Communie les kon gaan. Dat was niet 
mogelijk bij andere kerken. Toen ik het vroeg bij Apostelkerk, kon dat wel. 
Ik ben lid van de kerk vanaf dat moment. 
 
Ik vind de Apostelkerk bijzonder. De diepte van het gebed raakt mij. Ik werk 
nu ook al jaren als een van de kosters. 

 
Over de jaren heb ik aan meerdere speciale activiteiten meegedaan met de 
kerk. Ik ben enkele keren naar de bijeenkomsten van de Charismatische 



 

 - 8 - 

Vernieuwing geweest, naar een gebedsgroep, Stille Omgang, Alpha 
cursus, Leven in de Geest en een paar lezingen. Ik hoop in de toekomst op 
een retraite te gaan. 
 
Er zijn wel verschillen tussen de kerk in Nederland en van Amerika. Dat zou 
je verwachten van twee verschillende landen. Maar de kern is dezelfde 
God, Kerk en Geloof. Het meest opmerkelijk voor mij is dat mensen die 
groeien in het geloof net zo sterk zijn als andere mensen van andere 
landen. De Heilige Geest versterkt ze allemaal. 
 
In Amerika was ik Master Student in Architectuur Geschiedenis. Nu werk ik 
in de zorg voor geestelijke gehandicapte volwassenen. Wat een verschil! 
Hoe is dat gebeurd? Jaren geleden werkte ik met gehandicapten als een 
vrijwilliger. Toen ik verhuisde naar Heemskerk kon ik werken in een 
instelling dichtbij. Uiteindelijk is het mijn hoofdbaan geworden. 
 
Het geloof is het Licht van de Wereld. Dat betekent niet dat het leven van 
het geloof makkelijk is. Ik ben geïnspireerd door de uitbreiding van het 
geloof over de hele wereld. Ik ben ook blij te zien dat er veel mensen zijn 
die het geloof willen laten groeien in Nederland. 
 
Wat kunnen wij meer doen om het geloof te laten groeien in Meerestein? 
De Apostelkerk moet alleen doen wat wij al decennia hebben gedaan. Wij 
moeten vast houden aan de waarheid van het geloof. De Heilige Geest 
gaat mensen raken en leiden tot het geloof. Wij moeten al voorbereid zijn 
om hen te verwelkomen. Ik weet niet of het mogelijk is om speciale missen 
in andere talen te hebben. Misschien kan er een keer per maand een 
priester die Pools, Spaans, Engels, Arabisch, Indonesisch, Turks of Hindi 
spreekt langs komen om de Heilige Mis te vieren. 

 
Misschien is het mogelijk voor het parochieblad om berichten van meerdere 
kerkelijke groepen te plaatsen. Zo kunnen zij op een andere manier meer 
mensen bereiken. 
 
Ik ben blij om parochiaan van de Apostelkerk te zijn”. 
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Covid in Kameroen 
 
Broeder Huub wil via een schrijven van een betrouwbare journalist laten 
weten dat ook Kameroen getroffen is door Covid-19 ofwel corona. 
Kameroen is groot en heeft 10 regio’s, 8 Franstalige en 2 
Engelstalige. Huub werkt in de Engelstalige Noordwestelijke Regio, vooral 
in Bamenda en in de Kom  area [Njinikom, Wombong Ikui, Fundong, Ilung, 
etc.].Officiële berichten - ook m.b.t. het Coronavirus - zijn vaak twijfelachtig 
en [soms] ongeloofwaardig. Daarom heeft hij een goede en betrouwbare 
journalist van de Noordwestelijke Regio gevraagd om iets te schrijven over 
het Coronavirus in die regio, en een verpleegkundige van het Fundong 
Health District om iets te schrijven over dat district. 
 
Samengevat komt het er op neer dat ook Kameroen en in het bijzonder de 
2 Engelssprekende districten ernstig getroffen zijn door corona. De 
maatregelen tegen verspreiding van het virus zijn ongeveer dezelfde zoals 
wij die kennen met mondkapjes, 1,5m afstand bewaren en lockdowns. 
Er vallen ook slachtoffers en er zijn overlijdens te betreuren door corona. 
Het lijkt er op dat er ook angst is binnengeslopen in de hoofden van vele 
mensen die zelfs niet naar het ziekenhuis durven te gaan, bang om juist 
daar besmet te worden en de bekende symptomen op te lopen.  
Ook het onderwijs stagneerde door lockdowns en het leren online werkte 
niet altijd goed door slechte en trage internetverbindingen. Ook de 
economie en de handel hebben behoorlijk te lijden gehad.  
In de periode rond april/mei 2021 is een vaccinatie-campagne ingezet 
gericht op verplegend personeel en jonge mensen in kwetsbare groepen 
vanwege diabetes, hoge bloeddruk, astma en chronische ziektes. Later 
kwamen ook mensen boven de 50 in aanmerking voor vaccinatie. 
Conclusie: covid-19 heeft een grote impact op alle disctricten en maakt de 
communicatie hierover niet altijd even doorzichtig. Vanuit onze regiokerk de 
H. Twaalf Apostelen mag er ondersteuning zijn in gebed en ook via deze 
berichtgeving. 
 
Mede namens broeder Huub,  
Pastoor Niesten 



 

 - 10 - 

Bidden helpt 
bericht over de zieken 

 
Regelmatig hebben we in de afgelopen periode dringende gebeden gedaan 
voor onze zieken uit de parochie. Dan is het heel mooi en zijn we dankbaar 
dat twee ernstig zieke leden van de onderhoudsploeg weer goed 
herstellende zijn. 
 
Roger was ernstig getroffen door corona en heeft ongeveer alle hoeken van 
Nederland gezien na ziekenhuisopnames in Beverwijk, Alkmaar en 
Nijmegen en tenslotte een tijdje verpleging in IJmuiden. Dochter Priscilla 
sjeesde ongeveer elke dag achter pa aan en deed volop mee in de zorg.  
Toen ik Roger begin juni bezocht ontmoette ik een goedlachse en blije  
man die vertelde hoe ver weg hij was geraakt door de ziekte en hoe hij heel 
dankbaar weer nu thuis kon zijn en hopelijk binnenkort weer in de kerk.  
God zij dank! 
 
De andere persoon was Kees, koster en acoliet en ook actief voor het 
onderhoud van de kerk. Na een kwakkelperiode werd door onderzoek 
duidelijk dat een hartklep lekte. Dat veroorzaakte malaise in de conditie die 
bij Kees als sportman altijd heel goed was. Er volgde een open hartoperatie 
en eindelijk, na een lange ziekenhuisperiode, mocht hij weer naar huis.  
Daar heb ik hem enkele keren op vrijdagmorgen bezocht tijdens mijn 
communieronde.  
Zowaar verscheen hij op vrijdag 18 juni weer in de kerk voor de avondmis. 
Wat fijn dat Kees weer in ons midden kan zijn.  
Met dank aan de Heer! 
 
Wat betreft de communie voor de ouderen in de verzorgingshuizen of thuis, 
dat heeft enigszins gestagneerd, maar over het algemeen is dat in de 
afgelopen maanden toch goed mogelijk gebleken.  
Voorzien van een mondkapje, registratie in de papieren en ontsmetting van 
de handen kon ik de ouderen verblijden met een bezoek en met de  
H. Communie.  
“Dit betekent voor mij heel veel”, klonk het getuigenis van één van hen.  
Dan besef je als priester-pastoor des te beter waarvoor je dat doet.  
 
Pastoor Niesten 
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De gereedschapskist van Jozef en Jezus 

 

In het nu volgende stukje leeft de schrijver 
zich in in Jezus die terugdenkt aan zijn 
vader Jozef. En daarna in Jezus die vanuit 
de hemel met ons meeleeft en denkt aan 
ons. 

 
Rust, nu heb ik even rust, het is nu nacht 

en ik zit in mijn huis in Kafarnaüm. Ik 

denk terug aan vroeger. Wat heb ik veel 

geleerd. Mijn pleegvader had een 

gereedschapskist, waar hij alles mee kon 

maken. Wat zijn ogen zagen, dat 

maakten zijn handen. Ik mis hem wel,  

hij heette Jozef.  

 

Balk, splinter, zagen en schaven 

Als kind leerde hij me timmeren. Ik leerde van alles, van de balk tot en 

met de splinter, timmeren, schaven, boren, zagen, alles leerde hij me. En 

uit zijn gereedschapskist kwam telkens het juiste gereedschap. Hij zaagde 

en schaafde wat af. Eerst werd het hout op maat gezaagd en daarna werd 

er telkens een laagje afgeschaafd, totdat het hout de juiste dikte had. En 

dan pakte hij weer een hamer als er een spijker geslagen moest worden. 

Dat deed me altijd een beetje pijn, maar zelf leerde ik ook spijkers met 

koppen te slaan.  

 

Meetlat 

De gereedschapskist zat vol met goed gereedschap. Een van mijn 

favorieten was de meetlat, want ik moest ook leren om de juiste maat te 

nemen. We waren een gelukkig gezin. Jozef leerde me om hout te 

verbinden, bijzonder waren de pen-en-gatverbindingen. Die waren erg 

stevig, daar kon je heel wat aan ophangen als ze vast zaten.  

 

Scherpe kantjes eraf 

Nu gebruik ik ook gereedschap om mensen te vormen. Ik heb twaalf 

discipelen, daar heb ik heel wat mee te stellen. Ik schaaf mensen vaak 

wat bij, om de scherpe kantjes eraf te halen.  
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Sommigen hebben heel wat schuurwerk nodig, vooral die farizeeërs, daar 

zitten heel wat knoesten tussen. Sommige huizen die ik opknap zijn echte 

bouwvalletjes, maar hoe groter de rommel hoe meer eer er aan te 

behalen valt. Zoals bijvoorbeeld Maria Magdalena: die zeven geesten in 

haar hadden een puinhoop van dat huisje gemaakt. Gelukkig was er nog  

heel wat van te maken.  

 

Voor elk mens het juiste gereedschap 

Jozef leerde altijd om het juiste werktuig te gebruiken en dat doe ik nu nog 

steeds. Een bemoedigend woord voor de een, voor de ander soms een 

vermaning. Ook verbind ik mensen met elkaar. Echt vakwerk is dat, want 

het moet een heel leven mee. Voor elk mens pak ik het meest geschikte 

gereedschap. Ik heb er mijn eigen huis in Kafarnaüm mee verbouwd. 

 

En nu  

Die gereedschapskist heb Ik nog. 'Voor elke gelegenheid het juiste 

werktuig,’ dat is mijn devies. Ik heb het druk, maar Ik neem nog steeds 

werk aan. Ik timmer aardig aan de weg, zou je kunnen zeggen. Geen klus 

is Me te zwaar, dus kom het Me maar vragen. Ik doe het graag. Als je 

hulp nodig hebt, dan kom Ik en neem Ik mijn gereedschapskist mee. En je 

zult zien, als je huis af is, dan herken je het niet meer terug.  

 

Samen aan de weg timmeren 

En jij, als je wilt, dan mag je Me helpen, 

dan leer Ik jou ook hoe je mijn 

gereedschapskist kunt gebruiken.  

Voor elke klus het beste werktuig, kom 

maar, je hoeft het me alleen maar te 

vragen, dan timmeren we samen aan 

de weg. In liefde verbonden, 

 

De Zoon van de timmerman 

 

 

Johan Gierlings 

 

(Johan Gierlings schrijft artikelen voor het tijdschrift “Nieuwe Aarde” van de 
Katholieke Charismatische Vernieuwing) 
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Sint Jozefjaar 
 
In dat kader vind u ook in deze Apostel weer een artikel over deze heilige. 
Hieronder leest u een alternatief Wees gegroet, nu niet gericht op Maria, 
maar op Sint Jozef. Hij mag ook zeker voorspreker zijn voor uw 
persoonlijke nood of zorg.  
Dat kan ook gebeden worden in het Wees gegroet gericht tot Sint Jozef.  
 
 

Wees gegroet Jozef, 

de goddelijke genade heeft u overladen; 

onze Verlosser heeft in uw armen gerust 

en is opgegroeid onder uw ogen; 

gij zijt de gezegende onder alle mannen 

en gezegend is Jezus,  

het Goddelijk Kind van uw maagdelijke bruid. 

 

Heilige Jozef, 

tot vader gegeven aan de Zoon van God, 

bid voor ons in onze zorgen 

om de familie, de gezondheid en het werk, 

tot onze laatste dagen, 

en gewaardig u ons bij te staan 

in het uur van de dood. 

Amen 
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Op bedevaart naar Maria 
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Deze zomereditie van de Apostel inspireerde mij om eens op zoek te gaan 
naar afbeeldingen van Maria-oorden die ik samen met pastoor Schrama op 
onze vakantiefietstochten heb bezocht. Zo u wilt mag u raden in welke 
plaatsen deze afbeeldngen zijn te vinden. Hieronder de namen kris kras: 
Amsterdam        Vrouwe van alle Volkeren 
Banneux Maria van de Armen 
Den Bosch Zoete lieve Vrouw 
Handel Onze Lieve Vrouwe van Handel 
Heiloo Onze lieve Vrouw ter Nood 
Heppeneert Onze lieve Vrouw van Rust 
Schagen Onze Lieve Vrouw van de Keins 
Maastricht Maria sterre der Zee 
Meersel-Dreef Maria van Lourdes (kopie) 
Netersel Bij Maria Rosa Mystica op de koffie 
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Gedoopt Fenna Stokman 
 

 
 

Op zondag 19 april kwam de familie Stokman-Sinnige om 11.30 uur bijeen 
in de Apostelkerk om Fenna te laten dopen met de namen Fenna Sofia 
Maria. De trotse ouders Maurice en Marleen hadden (schoon)zus Judith en 
haar man Jelle gevraagd om peetouders te zijn. Met veel naaste 
familieleden met hun kinderen en ook met grootouders werd het doopritueel 
in Woord en gebed uitgevoerd en Fenna leek het allemaal de normaalste 
zaak van de wereld te vinden. Ze gaf geen kik, ook niet toen het warme 
doopwater over haar hoofd werd uitgegoten. Ze leek het allemaal erg te 
waarderen. Ook Thijs, de oudste zoon van Maurice en Marleen, vond het 
heel interessant om te zien hoe zijn zusje dit alles zo welwillend onderging.  
Na de doop toog de familie onder een stralende lentezon weer huiswaarts, 
mij achterlatend met in gedachten het lied “Heer, uw licht en uw liefde 
schijnen”. 
 

Pastoor Niesten  

 
In memoriam mevrouw Reyneke 

 
Haar volledige namen waren Augustiena Hena Reyneke-Bonimbie. De 
uitvaartplechtigheid vond plaats op haar geboortedag 28 april. Ze overleed 
op 20 april nadat ze op 18 april het sacrament van de zieken had 
ontvangen. Mevrouw Reyneke was een gelovige vrouw die de Apostelkerk 
altijd trouw is gebleven. Toen zij niet meer naar de kerk kon komen ontving 
zij elke vrijdag de ziekencommunie.-Haar lichamelijke ongemakken 
belemmerden haar behoorlijk in haar bewegingsvrijheid. 
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Niettemin bleef ze altijd positief en wilskrachtig. 
Wat dat betreft was zij door de omstandigheden 
getraind, want op 46-jarige leeftijd bleef zij als 
weduwe achter met negen kinderen toen haar 
man Pierre op 51-jarige leeftijd vrij plotseling 
overleed. Het een en ander werd gememoreerd in 
de plechtige Requiemmis in de Apostelkerk. We 
wensen haar een goede reis naar de hemel. In 
haar landstaal zegt men dan Selamat Jalan.  
Ga in vrede. 
 
Pastoor Niesten 
 

 
 

Voor u gelezen 

Automatisch ontvang ik dagelijks het evangelie in mijn mailbox. Ik heb me 
lang geleden hiervoor aangemeld via de website DagelijksEvangelie.org 
Heel handig om mezelf dagelijks van ‘geestelijk leesvoedsel’ te voorzien om 
mij daarna met de alledaagse werkzaamheden en verplichtingen bezig te 
houden  Wat ik zo bijzonder vind is dat een toelichting ofwel homilie van 
oude kerkvaders nog telkens een mens kan aanspreken en bemoedigen. 
Wat zou het fijn zijn als ieders honger naar geluk ten diepste wordt gevoed 
en de soms steile weg hoopvol bewandeld kan worden ondanks ‘vals plat’ 
en zware ‘beklimmingen’. 
Onderstaande tekst (gelezen 22 juni 2021) wil ik hier graag delen. Bijna 
2000 jaar geleden al geschreven en wij ervaren dit nu nog dagelijks.  
 
Schrijver: priester en theoloog Origines (ca 185-253) 
Wat: Homilie over Exodus 

"Hoe smal is de weg, die naar het leven voert" 

Laten we kijken naar wat God Mozes bevolen heeft over welke weg hij 
moest nemen. (...)Je dacht misschien dat de weg die God toont 
eenduidig en gemakkelijk is, dat het absoluut niet moeilijk of pijnlijk zou 
zijn. Integendeel, het is een beklimming, en wel een martelende 
beklimming. Want de weg  waardoor we tot deugden komen daalt niet, 
maar gaat omhoog, het is een stevige en moeilijke klim.  
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Luister wat de Heer in het Evangelie zegt: "Nauw is de poort naar het 
leven, en smal de weg ernaar toe!" Zie hoe het Evangelie in 
overeenstemming is met de Wet. (...) Is het niet waar dat zelfs de 
blinden het helder kunnen zien: één enige Geest heeft de Wet en het 
Evangelie geschreven. 

De weg waarop men vooruitgaat is dus een martelende beklimming 
(...); de handelingen en het geloof dragen moeilijkheden in zich en het 
is hard werken. Want veel verleidingen en hindernissen richten zich 
tegen hen die willen handelen volgens God. Vervolgens vindt men in 
het geloof kwellende zaken, veel punten van discussie, veel ketterse 
bezwaren. (...) Luister naar wat de farao zei, toen hij zag welke weg 
Mozes en de Israëlieten namen: "Die mensen zijn verdwaald" (Ex 
14,3). Voor de farao zijn de mensen die God volgen aan het dwalen. 
Dat is omdat de weg van wijsheid martelend is, met veel bochten, veel 
moeilijkheden en veel omwegen. Dus belijden dat er slechts één God 
is, is in dezelfde belijdenis bevestigen dat de Vader, de Zoon en de 
heilige Geest één enige God zijn, wat een martelgang, hoe moeilijk, 
hoe verwarrend lijkt dat voor ongelovigen!  
Voeg er vervolgens aan toe dat "de majesteitelijke Heer" gekruisigd is 
(1Kor 2,8), en dat Hij de Mensenzoon is "die uit de hemel is 
neergedaald" (Joh 3,13), hoe moeilijk en kwellend is dat alles niet! Wie 
dit zonder het geloof hoort, zegt: "Die mensen zijn aan het dwalen". 
Maar jij, wees sterk, twijfel niet aan een dergelijk geloof, weet dat God 
je deze geloofsweg toont. 

 

Ik wens u op uw levensweg alle kracht toe bij uw ‘beklimmingen’.  Zoals ook 
in de sportwereld: de zegen komt altijd na de prestatie. 
 

Marja Al 
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Het kostbaar bloed van Jezus 
 
De (oude) liturgische kalender kent 1 juli 
als het Feest van het Kostbaar Bloed 
van Onze Heer Jezus Christus.  
Daarom was/is van oudsher de maand juli 
toegewijd aan het Heilig Bloed. Paus 
Johannes XXIII schreef in 1960 een 
prachtige Apostolische Brief ‘Inde a 
primis’ waarin hij de gelovigen aanspoort 
tot een grotere devotie voor het kostbaar 
Bloed waarvan, citerend Sint-Thomas van 
Aquino, “één druppel de wereld kan 
reinigen van alle zonden”. Hij schrijft: “De 
kracht van het Bloed van Christus, God en 
mens, is oneindig groot, en de liefde, die 
onze Verlosser bewogen heeft, het te 
vergieten, is eveneens oneindig.  
Reeds bij de besnijdenis op de achtste dag na zijn geboorte vergoot Hij Zijn 
Bloed, en daarna heeft dit overvloedig gestroomd, toen Hij in de hof van 
Getsemane, “aan doodsangst ten prooi” nog met meer aandrang bad, bij 
zijn geseling en doornenkroning, toen Hij opging naar Calvarië en daar aan 
het kruis genageld werd, en tenslotte toen zijn zijde met een brede wond 
werd geopend, tot een teken van dit goddelijk Bloed, dat ook vloeit door alle 
Sacramenten van de Kerk. Dit alles maakt het niet alleen passend, maar 
ook noodzakelijk, dat alle gelovigen door het Bloed herboren, dit met 
godsvrucht aanbidden en het een dankbare liefde betuigen.” 
 
In 2009 zei paus Franciscus over het Kostbaar Bloed van Christus: “Op de 
schreeuw om het vergoten bloed dat van zovele plaatsen ter wereld naar 
God opstijgt, antwoordt God met het bloed van zijn Zoon die zijn leven voor 
ons gegeven heeft. Christus heeft het kwaad niet met kwaad beantwoord, 
maar met het goede, met zijn oneindige liefde. Het Bloed van Christus is de 
waarborg van Gods trouwe liefde voor de mensheid. Met de blik op de 
wonden van Christus, kan elke mens, zelfs in omstandigheden van uiterste 
morele ellende, zeggen: God heeft mij niet verlaten, Hij heeft mij lief, Hij 
heeft zijn leven voor mij gegeven; en zo kan hij de hoop terug vinden. Moge 
de Maagd Maria die met de apostel Johannes onder het kruis het testament 
van Jezus’ Bloed opving, ons helpen de onschatbare rijkdom van deze 
genade te herontdekken en er innig en eeuwig dankbaar voor te zijn.” 
 
Clara ten Hacken 
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Heilige Maria de Mattias 
Aanbidster van het Kostbaar Bloed 

 
Het leven van Maria de Mattias 
‘Papa, wat is het Paaslam? Vorige zondag 
heeft pastoor zoveel over het Paaslam 
gesproken. Vandaag heb ik al onze schapen 
bekeken, ik wilde zien of een ervan 
misschien het paaslam was.’ Vader legt uit: 
‘Kijk naar Jezus aan het Kruis, Hij is het 
Paaslam. Hij heeft zich laten doden als een 
lam, om onze vriendschap met God te 
herstellen.’ ‘Hij is toch God, heeft hij zich niet 
verdedigd?’ ‘Nee, Hij wilde zijn liefde laten 
zien en heeft zich als een lam laten doden.’ 
‘Ach, Hij heeft al zijn bloed gegeven… ?’ Het 
meisje strekt zich uit naar het kruis boven 
haar bed en kust de zijdewonde van de 
Gekruisigde: ‘Jij bent echt mijn Vriend! Jij 
hebt al je Bloed gegeven … voor mij!’  
 
De kleine Maria leerde in haar gezin God beminnen. Zij was geboren in 
1805, in Vallecorsa in Italië. Als jong meisje, staand voor de spiegel en 
bezig met haar uiterlijk, zag ze Maria in haar spiegel die zei: ”Kom tot mij!” 
Vanaf toen bad ze vurig tot Maria en deze toonde haar Jezus. Zo ontdekte 
zij de oneindige liefde van God voor ieder mens, die op het Kruis tot het 
uiterste toe werd bewezen. Op 17-jarige leeftijd antwoordde zij op de 
roepstem van de Heer, om alleen aan Hem toe te behoren en haar leven te 
geven voor de redding van de mensen, die door het Bloed van Jezus 
verlost zijn.  
Op 29-jarige leeftijd volgde zij de uitnodiging van de bisschop om zich als 
lerares in te zetten in het bergdorp Acuto, bij Rome. Daar stichtte zij een 
religieuze gemeenschap: Aanbidsters van het Kostbaar Bloed van Christus.  
In haar strijd tegen de zonde en het kwaad in de wereld stichtte zij meer 
dan 60 vestigingen, waar zij en haar medezusters onderwijs gaven, 
retraites leidden, en aan ieder het evangelie verkondigden, dat elke mens 
door God oneindig bemind is en door het Bloed van Christus is verlost. 
Maria de Mattias werd ‘de Woordvoerster van de Gekruisigde genoemd.  
In 1866 stierf zij te Rome en werd in 1950 zalig en in 2003 heilig verklaard. 
Zij is een van de patroonheiligen van de Gemeenschap van de Gekruisigde 
en Verrezen Liefde te Maastricht (de Kommel), en haar spiritualiteit is een 
van de pijlers van deze jonge kloostergemeenschap.  
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Enkele uitspraken van de heilige Maria de Mattias: 
 

"Houden wij ons altijd voor ogen dat de tijd 
snel vergaat. Laat het onze enige zorg zijn, 
Jezus lief te hebben. Hij is ons Alles. Jezus in 
het hart, Jezus in de geest, Jezus in de ziel, 
Jezus in de woorden, Jezus in de werken!" 
 
"Verlies de moed niet, mijn lieve dochter. Als 
je door moeilijkheden, kwellingen, 
bekoringen, onpasselijkheid of andere plagen 
in het nauw gedreven wordt. Doe je geen 
bovenmenselijk geweld aan. Rust in innerlijke 
vrede in de gewonde zijde van Jezus!" 

 
"Laten wij een groot vertrouwen hebben in Jezus. 
Ons grootste geluk bestaat daarin Hem te 
beminnen en Hem trouw te dienen. Dat kunnen 
we echter alleen met behulp van zijn genade!" 
 
"Verlies de moed niet, vertrouw altijd op God!"  
 
Clara ten Hacken 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van de vormelingen 
 

Op 28 april vierden we eerst de mis in de Mariakerk en hadden daarna een 
catechese bijeenkomst. In die mis hebben we gehoord over de leerlingen 
die na Jezus’ dood uitgezonden werden om over Hem te vertellen.  
Pastor Overmars vertelde ons dat ook wij allemaal uitgezonden worden en 
als we het Heilig Vormsel ontvangen, bevestigen we dat we willen leven 
zoals Jezus dat van ons wil. Hij heeft het ons zelf voorgedaan. Maar 
waarom moest Hij op het kruis sterven? Dat was om de Schepping te 
“repareren”! Repareren? Hoe bedoel je?  
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We vroegen vormelingen na te denken over mooie dingen die ze zelf 
hadden gemaakt (bijvoorbeeld een mooi doelpunt), en over dingen die niet 
zo goed gelukt waren (een mislukte taart) of kapot waren gegaan. Als iets 
wat heel mooi was kapot is, dan wil je het repareren. Zo was het ook met 
de Schepping. 
In het begin had God alles op de wereld gemaakt. Het meeste hield Hij van 
de mensen. Hij maakte geen robots die precies alles zouden doen zoals Hij 
wilde. Omdat Hij zoveel van de mensen hield, gaf Hij ze de mogelijkheid om 
zelf voor het goede te kiezen. Dan pas konden ze echt gelukkig zijn. De 
Bijbel vertelt dat de eerste mensen tegen de wil van God in gingen en dat 
ze daardoor buiten het Paradijs kwamen en ook dood konden gaan. De 
mensen konden het niet zelf weer goed maken, daar hadden ze de hulp 
van God voor nodig. Daarom kwam God zelf als mens op aarde. Niet om 
iemand de schuld te geven van wat fout was gegaan, maar om Zelf alle 
schuld van alle mensen op Zich te nemen en de dood te overwinnen. Met 
Jezus werd de Schepping weer nieuw!  
 

Sindo Núñez Queija (sindo@xs4all.nl), namens diaken Jaider Chantre 
Sanchez, Daniëlle Hummel, Pina Russo-Contino en Thamsen Vossen. 
  

Nieuws van de tieners en de jongeren 
 

Als afsluiting van de online bijeenkomsten van de 16+ jongeren in de 
Vastentijd hebben we gesproken over de dood van Jezus op het kruis. 
Waarom was Zijn lijdensweg nodig? We leerden dat dat was om ons te 
redden. De jongeren vonden het woord “zonde” heel zwaar klinken; en dat 
het veel beter was om je te richten op wat wel goed is. Dat is precies wat 
Jezus gedaan heeft – Hij had zelf niets verkeerd gedaan, maar toch nam 
Hij alles wat fout was, alles wat tussen God en de mensen stond, op zich 
en vlak voor Zijn dood op het kruis vroeg Hij God ons mensen te vergeven, 
want “zij weten niet wat zij doen”. We spraken ook over wat vergeven 
betekent en waren het eens dat dat niet betekent dat we vergeten wat er 
gebeurd is, want je moet ook leren van wat fout was, om het niet weer te 
doen.  
 
Met de tienergroep hebben we – ook online - bij de laatste bijeenkomst over 
de verrijzenis van Jezus gesproken en alvast vooruitgeblikt naar de komst 
van de Heilige Geest. Dat vieren we met Pinksteren. Tien dagen na de 
Hemelvaart van Jezus kwam de Heilige Geest over de apostelen en toen 
waren ze niet meer bang en durfden over Hem te vertellen (getuigen) aan 
iedereen. In de Heilige Geest is God ook altijd bij ons en wil ons helpen om 
goede keuzes te maken in ons leven. 
 

mailto:sindo@xs4all.nl
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Als onze verwachtingen uitkomen, zal het nog voor de zomer weer mogelijk 
zijn om, net als met de kinder- en vormselcatecheses, ook met tieners 
(12+) en jongeren echt bij elkaar te komen. We zullen dan verder gaan met 
de Alpha Youth video’s, waar we in de Vastentijd online mee begonnen zijn. 
We zullen weer ongeveer eens per maand op zondagen samenkomen, op 
afwisselende tijden.  
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor tieners en jongeren om samen over het 
geloof en de Kerk te praten en te leren. Wat betekent het geloof in ons 
dagelijks leven? In de maatschappij? Hoe kun je überhaupt geloven in deze 
tijd?  
 

Wil je meer weten? Vraag gerust via  sindo@xs4all.nl.  
De bijeenkomsten worden georganiseerd namens de regioparochies in 
Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest, Velsen en Wijk aan Zee. 
 

Sindo Núñez Queija, mede namens diaken Jaider Chantre Sanchez. 

 

 

 
H. Communie voorbereiding Apostelkerk 

 
Die zou afgerond worden met het feest van de 1e Communie op 20 juni. 
Door omstandigheden liep de voorbereiding vertraging op en is het feest 
verplaatst naar 22 augustus. Op 21 augustus is de middag in Heiloo 
gepland bij Onze Lieve Vrouw ter Nood. Daarin vinden de allerlaatste 
voorbereidingen plaats en mogen de kinderen ook het sacrament van de 
biecht ontvangen. Een pastoor noemde dat ooit “zilver poetsen”. We zullen 
ook een kaarsje opsteken in de Mariakapel om haar zegen te vragen over 
een mooi 1e Communiefeest. Natuurlijk mag een zegen bij de put niet 
ontbreken. Het feest valt helemaal aan het slot van de grote vakantie en op 
23 augustus gaan de kinderen weer naar school met zeer waarschijnlijk 
een mooie ervaring in en met de kerk van God. 
 
Pastoor Niesten 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:sindo@xs4all.nl
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Lieve kinderen, 
 
Als je dit leest is het (bijna) vakantie. Misschien ga je wel op vakantie of 
logeren bij familie of vrienden. Het is in ieder geval een periode van 
ontspanning. Niet zo vroeg uit bed om je klaar te maken voor school, geen 
toetsen of proefwerken. Vergeet het maar.  
Wat je ook doet in de vakantie, laten we Jezus niet vergeten. Hij is altijd bij 
je, ook in de vakantie. Om Hem niet te vergeten hebben we een puzzel 
toegevoegd. Ook een rebus, maar die is meer voor de oudere kinderen.  
Als je de rebus of de puzzel oplost, zal je zeker aan Jezus denken.   
Wij wensen jullie allemaal veel succes met de oplossingen en natuurlijk ook 
een hele fijne vakantie. 
 
 

rebus 

 
Hoe kan je God vinden? Je weet het antwoord als je kunt uitvinden 

wat hier staat. Het is een tekst  uit Jeremia 29 vers 13.   
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Op een keer zag Jezus een heleboel mensen, die Hem allemaal aan het 
zoeken waren. Hij had medelijden met ze, want zonder Hem waren ze als 
schapen zonder herder. En Hij begon de mensen veel te vertellen over God 
en zijn Koninkrijk. 
Maak woorden van de letters die bij elkaar staan. En maak dan van de 
woorden een zin. 

 

   

    



 

 - 26 - 

 

 

 

Inhoudsopgave 
 
Zondagsplicht ................................................................................... 3 
Nieuws uit het locatieteam ................................................................ 5 
Ode aan de tuinman ......................................................................... 6 
Alle volken, een wereldkerk .............................................................. 7 
Covid in Kameroen ........................................................................... 9 
Bidden helpt bericht over de zieken ................................................ 10 
De gereedschapskist van Jozef en Jezus ....................................... 11 
Sint Jozefjaar.................................................................................. 13 
Op bedevaart naar Maria ................................................................ 14 
Gedoopt Fenna Stokman ............................................................... 16 
In memoriam mevrouw Reyneke .................................................... 16 
Voor u gelezen ............................................................................... 17 
Het kostbaar bloed van Jezus ........................................................ 19 
Heilige Maria de Mattias ................................................................. 20 
Nieuws van de vormelingen ............................................................ 21 
Nieuws van de tieners en de jongeren ............................................ 22 
H. Communie voorbereiding Apostelkerk ........................................ 23 
Lieve kinderen, ............................................................................... 24 
 

 
 



 

 - 27 - 

redactie 
Marja Al 

Louise Dijkman 
pastoor Henk Niesten 

Angela Sijmons 
Elma van Vianen 

 
adressenbestand 

Kees Kramer 
De Wilgen 4 

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

Ledenadmin@apostelkerk.nl 
 

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

(tussenpersoon bezorgers) 
vrijwilligers 

 
het volgende parochieblad verschijnt 

2 oktober 
 

inleverdatum kopij 
voor 18 september  

 
per e-mail: Redactieapostel@apostelkerk.nl  

(graag als bijlage in een word-document) 
 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

Ruimte voor etiket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


