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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: hjozefniesten@planet.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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Maria en de heiligen 
 
Die krijgen volop aandacht in deze herfsteditie van 
de Apostel. Dat is natuurlijk vanwege Maria Onze 
Lieve Vrouw van de Rozenkrans dat we vieren op 7 
oktober, de Onbevlekte Ontvangenis op 8 december 
en vanwege Allerheiligen op 1 november. 
 
De devotie tot Maria en de heiligen mag onze relatie 
en ons geloof in de drie-ene God versterken. Door 
Maria tot Jezus staat er bijvoorbeeld op de gevel van 
de genadekapel bij het putje in Heiloo. 
 
Zo hebben we sinds kort in de dagkapel een nieuw 
Mariabeeld met als ondertitel Mater amabilis. Dat 
betekent beminnelijke moeder, een van de titels van 
Maria in de litanie van Loreto. Het beeld is door de 
onderhoudsploeg helemaal opgeknapt en van een 
nieuwe verflaag voorzien. Zo mag Maria opnieuw in 
beeld zijn in onze Apostelkerk.  
 
Dat was ze ook toen onze Poolse vrienden een grote 
afbeelding van de Zwarte Madonna van Czestochowa aandroegen. En die 
kreeg op 25 augustus, haar feestdag in Polen, een prominente plaats voor 
het altaar. Over haar betekenis in de geschiedenis van Europa leest u meer 
in deze Apostel. Dan gaat het over de bedreiging vanuit Turkse hoek en de 
islam. Ook Jos Nolden schrijft daar een boeiend relaas over n.a.v. Maria 
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.  
 
Natuurlijk is er ook info over onze Lourdesnovene van 16 t/m 24 oktober. 
Dan zal de grot er weer staan en mogen we onze rondgang maken door de 
kerk waarin de betekenis van de weg, die Jezus is, met kaarslicht en al 
wordt uitgebeeld. 
 
Veel aandacht dus voor de heiligen, niet in de laatste plaats voor Sint Jozef. 
Met een groepje van vier personen maakten we een bedevaart naar het 
kapelletje in Smakt, midden Limburg, ter ere van Sint Jozef. Johan 
Gierlings beschrijft die tocht. Ook is er aandacht voor de volle aflaat die in 
dit Jozefjaar is te verdienen en waar de Vrouwen in de RK Kerk op 18 
november aandacht aan willen besteden. U wordt daartoe uitgenodigd. 
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Naast deze zeer vooraanstaande heiligen zijn er vele anderen in beeld met 
name in de middenpagina. U mag raden wie wie is. Nog belangrijker is te 
ontdekken welke heilige voor u van bijzondere betekenis mag zijn op de 
weg van uw geloof en uw leven. Natuurlijk zijn dat allereerst de 
patroonheiligen die zijn verbonden met uw doopnamen. Die hebben een 
streepje voor, maar bijna iedere goedgelovige heeft wel een bijzondere 
verhouding met Maria,  
 
Sint Jozef is een wat ondergewaardeerde goede tweede, maar niet 
ondergewaardeerd door mij want, geboren op 19 maart, draag ik zijn naam 
en ook hemzelf van harte een goed hart toe. Dat mensen wel eens vreemd 
met een heilige omgaan blijkt uit zo´n raadgeving om, wanneer een huis 
niet verkoopbaar blijkt, het beeldje van Sint Jozef op zijn kop in de tuin te 
begraven. 
 
Hetzelfde kan St. Antonius overkomen wanneer de zoektocht en het gebed 

tot hem tevergeefs blijkt. U weet wel, Heilige beste vrind, enz…. 

Protestanten tonen vaak onbegrip over de devotie tot Maria en de heiligen. 

Maar laten we dan eerst maar eens bedenken dat we allemaal als 

christenen de status van heiligen krijgen aangemeten. 

 

Met het woord van Jesaja en Petrus in het gezag van de Heer “Wees heilig, 

want Ik ben heilig” worden we opgeroepen tot heiligheid en tot het gegeven 

dat we apart gezet worden om te leven met God. Een ieder die in Christus 

gelooft en is gedoopt hoort bij de heiligen. Alleen kan het nog een lange 

weg zijn om tot voltooiing van heiligheid te komen.  

 

De gecanoniseerde heiligen, die dus door de kerk 

heilig zijn verklaard, kunnen een geestelijke steun 

zijn om die weg tot een goed einde te brengen in 

het besef dat het een weg is van vallen en opstaan. 

Die weg is Jezus Christus, en zijn drievoudige 

schuldeloze val op de weg naar het kruis mag ons 

bemoedigen hem daarop te volgen. Maria, Sint 

Jozef en onze favoriete heilige willen ons daarbij 

van harte ondersteunen. 

 

Pastoor Henk Jozef Niesten 
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Lourdesnovene van 16 t/m 24 oktober 2021 
 

Het is al een lange traditie dat we in de Apostelkerk in de oktobermaand, 
Rozenkransmaand, de Lourdesnovene houden. De Mariagrot zal weer 
worden opgesteld met het beeld van Maria, onze Lieve Vrouw van Lourdes 
en ervoor het beeld van de H. Bernadette. Het watervalletje en de 
rotspartijen roepen ook het beeld op van de levende Heer Jezus Christus 
die gezegd heeft ‘ik ben het levende water’ en wie op mij bouwt, bouwt op 
de rots.  
Maria van Lourdes heeft ook opgeroepen tot bekering en boete doen. Die 
uitnodiging mogen we ook in deze Lourdesweek bijzonder ter harte nemen. 
Er is ook elke dag biechtgelegenheid. Op woensdagavond 20 oktober is er 
gelegenheid om het sacrament van de zieken te ontvangen tijdens de H. 
Mis. We doen dan een uitgebreide schuldbelijdenis om zo helemaal open te 
worden voor de genade en de liefde van God. 
Op zaterdag 23 oktober is er een dag van genezing georganiseerd door het 
Talitakumiteam o.l.v. pastoor Niesten. U leest daar meer over in dit 
parochieblad. 
Aparte aandacht is er voor kinderen op 17 oktober in de kindernevendienst 
en tijdens de processie. Ook bij het slot op 24 oktober mogen de kinderen 
voorop lopen. 
Op die zondag 24 oktober geven we na de zegen gelegenheid aan iedere 
parochiaan om de handoplegging te ontvangen voor een diepere vervulling 
van de Heilige Geest en om genezing van innerlijke blokkades. 
Natuurlijk bidden we ook de rozenkrans vóór elke H.Mis. Ons gebed gaat 
uit naar de kerk van deze tijd en is ook gericht op de intenties die u wilt 
aanreiken. Die zijn van harte welkom. 
 

Za 16 okt.  19.00 Opening novene 

Zo 17 okt.  10.00 Kindernevendienst 

Ma 18 okt.  19.00  

Di  19 okt.  19.00  

Wo 20 okt.  19.00 Ziekenzalving 

Do  21 okt.  19.00  

Vr   22 okt.   19.00  

Za  23 okt.  19.00 Talitakumidag en  

             handoplegging 

Zo  24 okt.   10.00 Handoplegging en slot  

             van de novene 
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Dag van genezing in de Lourdesweek in Beverwijk 
 
Deze dag vindt plaats op zaterdag 23 oktober tijdens de Lourdesnovene. In 
de kerk staat de imitatie van de Mariagrot met het Mariabeeld en met het 
beeld van Bernadette die opkijkt naar de dame, zoals zij haar noemde. Elke 
avond bidden we de rozenkrans en vieren we de Heilige Mis met aan het 
slot de rondgang door de kerk met kaarsenprocessie en toewijding aan 
Maria.  
Op zaterdag 23 oktober zullen we een Talitakumi-dag houden.  
Om 10 uur is de Grenspost naast de kerk open en wordt er een programma 
gepresenteerd dat teruggrijpt op een Talitakumi-weekend. Aan het slot 
daarvan mogen deelnemers over zich laten bidden om genezing van wat 
dan ook. Dat gaan we dan doen bij de grot in de kerk.  
Het initiatief voor deze dag komt vanuit het Talitakumi-team. Door de 
corona-maatregelen is het wat moeilijker gebleken om een heel weekend 
mee te beleven. We hopen dat mensen wel kunnen ingaan op zo’n dag en 
zo gesterkt  mogen worden in hun geloof en in de liefde van God.  
 
Hieronder het programma (onder voorbehoud) op zaterdag 23 oktober 2021 
 

10.00 uur Ontvangst met koffie/thee. 

10.30 uur Welkom. Lofprijzing.  

11.00 uur Eerste inleiding: JEZUS GENEEST EN BEVRIJDT.  

11.30 uur Deelgroepjes. 

12.30 uur Lunchpauze met soep. Zelf brood meenemen. 

13.00 uur Emmausgesprek in de wandelgangen binnen of buiten 

13.45 uur Lofprijzing 

14.15 uur tweede inleiding: VERGEVING.   

15.00 uur Deelgroepjes 

15.45 uur Dienst in de kerk met rondgang en kaarsenprocessie naar de grot 

16.15 uur Handoplegging  en gebed om genezing 

17.00 uur Koffie/thee. ( De Eucharistie in de parochie begint om 19.00uur. ) 

 

Info: Pastoor Niesten 0251-294367  E-mail: hjozefniesten@planet.nl  

 

Adres: Apostelkerk, Van Riemsdijklaan 1201945 SR, Beverwijk 

(Tomtomadres: Soerstraat 1) 

 

 

 

mailto:hjozefniesten@planet.nl
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Nieuws uit het locatieteam 
 
Corona 
Sinds de corona-crisis wordt er niet gecollecteerd tijdens de H. Mis, maar 
staan er 2 mandjes (voor kaarsengeld en onderhoud van de Apostelkerk) 
bij de uitgangen van de kerk. Bij de mededelingen op het einde van de H. 
Mis worden de parochianen nog even gewezen op de mandjes bij de 
uitgang. Hierdoor zijn de collecte-opbrengst niet achteruitgegaan en kan de 
penningmeester voldoen aan de financiële verplichtingen van de parochie.  
 
Wij proberen zoveel mogelijk te ventileren in de kerk; er staan luiken open 
en de ventilator achter in de kerk draait zondag op volle toeren. We zullen 
in de kerk regelmatig met behulp van een Co2-meter de luchtkwaliteit 
meten, zodat u veilig de Apostelkerk kunt bezoeken. 
 
Fotoproject Lourdesgrotten 
Mevrouw Fleur Wiersma heeft zich gemeld voor haar fotoproject 
Lourdesgrotten. Via de website www.lourdesgrotten.nl kwam zij erachter 
dat in onze kerk in oktober een Lourdesgrot wordt gebouwd. 
Zij wil foto’s maken en het verhaal achter de geschiedenis van onze 
Lourdesgrot horen. Wij zullen haar een hartelijke ontvangst bieden. 
 
Parochieblad De Apostel 
De editie juli 2021 van ons parochieblad werd door deken Floris 
Bunschoten uit Assendelft goed ontvangen. Hij schrijft: ”Een van de beste 
parochiebladen die ik ken!”. Hulde aan de redactie, die ons blad van een 
nieuw en kleurrijk jasje heeft voorzien, maar ook de inhoud op een hoog 
peil heeft gebracht. 
 
60-jarig bestaan van de Apostelkerk 
In de vergadering van 26 augustus heeft het locatieteam al nagedacht over 
het vieren van het 60-jarig bestaan van onze Apostelkerk. Dit feest zal 
gevierd worden op zondag 26 juni 2022.  
In 1962 is de Apostelkerk door de bouwpastoor Pas gebouwd als noodkerk 
met de bedoeling om als de wijk Meerestein volgebouwd zou zijn, deze 
noodkerk te vervangen door een stenen kerk. De wijk werd echter niet 
meteen volgebouwd, zodat de noodkerk bleef bestaan. In 1994 vertrok 
pastoor Pas naar Volendam om van een welverdiende rust te genieten. Hij 
verwachtte dat de Apostelkerk spoedig gesloten zou worden. Niets is 
minder waar. De Apostelkerk is nog springlevend en biedt de parochianen 
de dagelijkse H. Mis en op donderdag de gehele dag Eucharistische 
Aanbidding. 
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In augustus hebben 4 communiecantjes hun eerste H. Communie 
ontvangen en maandelijks is er een kindernevendienst. Ook de jeugd komt 
naar de Apostelkerk. En wij vertrouwen op de hulp van de HH. Twaalf 
Apostelen, de H. Maagd Maria en de Aartsengel Michaël, wiens gebed wij 
iedere dag bidden na de H. Mis. 
 
 
Gerarduskalender 2022 
 
Ieder jaar hebben de parochianen de gelegenheid om de Gerarduskalender 
voor het komende jaar te bestellen. De Gerarduskalender is een 
dagkalender met iedere dag op de achterkant een wetenswaardigheid, een 
grapje of een kleine puzzel. Het is een goed gebruik om bij het ontbijt de 
dagkalender van de juiste datum te voorzien. 
Na de Lourdesnoveen in oktober ligt er weer achter in de kerk een lijst 
waarop u kunt intekenen voor de Gerarduskalender. Deze kalender kost  
€ 8,50 voor het jaar 2022.  
Zodra de kalenders binnengekomen zijn, zal de koster zorgen voor de 
uitgifte. U betaalt dit bedrag aan de koster, wanneer u de kalender in 
ontvangst neemt. 
 
Martin van Kleef 
 
 

Nieuwe diaken in de regio  
 
Jaider Chantré Sanchez is zijn naam. 
Hij woont in de pastorie van de 
Mariakerk en is actief binnen de regio 
Heemskerk, Beverwijk en de 
omliggende dorpen Castricum en 
Uitgeest. 
Hij komt uit Colombia en heeft al heel 
wat omzwervingen gemaakt. Hij kwam 
naar Nederland als lid van een 
missionaire orde. Daar ben ik hem 
destijds tegengekomen als stagiaire in 
mijn parochie in Haarlem-oost. Na een 
studie- en stageperiode in Haarlem en 
aan de Tiltenberg werd hij geroepen 
om in Spanje zijn studie te vervolgen. 
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Daar werd hij ook diaken gewijd. Hij keerde als docent terug in Colombia. 
Na problemen met de missionaire orde werd hij naar Frankrijk gestuurd. Hij 
legde contact met Mgr. Hendriks en dook weer op in Nederland en met 
name in onze regio. Dat werd een hernieuwde kennismaking, want in mijn 
parochie in Haarlem deed hij eens mee in de Alpha-cursus.  
Hij zal waarschijnlijk ook binnen niet al te lange tijd priester worden gewijd. 
Dan kan hij ten volle in de regio meewerken en samenwerken.  
Dat dit goed zal gaan daar heb ik alle vertrouwen in. Hij is sympathiek en 
spreekt goed Nederlands.  
Met zijn lijfspreuk ‘pedes in terra ad sidera visus’ (voeten op de grond met 
de blik op de hemel), toont hij een goede bevlogenheid om zijn steentje te 
kunnen bijdragen. Zo is hij ook al enkele keren ingevallen in de 
Apostelkerk. 
Wij wensen hem dan ook een heel goede pastoraatsperiode in Heemskerk 
en omstreken. 
 
Pastoor Henk Jozef Niesten. 
 
 
 

Hoog bezoek in de Apostelkerk  
 
Op woensdag 25 augustus stond er een bijzondere afbeelding van H. 
Maagd Maria voor het altaar: de icoon van de Zwarte Madonna van 
Czestochowa, ook wel genoemd: Matka Boska (Moeder Gods).  
 
Volgens de overlevering is de icoon geschilderd door de evangelist Lucas. 
In de 13e eeuw bracht een graaf de icoon mee naar Polen en volgens de 
legende weigerde zijn paard bij Częstochowa verder te gaan. In een droom 
werd hem verteld de icoon bij het klooster van de Paulinen op de berg de 
Jasna Góra achter te laten. 
 
In 1430, tijdens een veldslag werd de icoon uit het altaar gestolen. De 
paarden weigerden de kar echter te trekken, waarop een van de rovers de 
icoon op de grond gooide en met zijn zwaard twee krassen sloeg op de 
wang van Maria. Toen hij voor de derde maal uithaalde, viel hij dood neer. 
Er zijn verhalen dat de icoon uit de littekens heeft gebloed.  
Men heeft meermaals getracht het schilderij te restaureren, maar de 
littekens hebben ze nooit kunnen herstellen.  
 
In 1655 veroverde Zweden Polen maar het klooster werd succesvol 
verdedigd door de monniken met hulp van vrijwilligers.  
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Deze overwinning wordt toegeschreven aan de Zwarte Madonna.  
Een jaar later besloot de verdreven koning de strijd weer aan te gaan en 
deed op 1 april 1656 in de kathedraal van Lwów de belofte om Polen te 
bevrijden en kroonde de Zwarte Madonna van Jasna Góra tot koningin van 
Polen.  
 

Hoe Maria de stad Lwów verdedigde.  

In 1675 kwam de Poolse koning Jan Sobieski de stad Lwów te hulp bij de 
strijd tegen het enorme Turkse leger van driehonderdduizend man. Met 
zesduizend huzaren leek de slag verloren. Heel de bevolking van Lwów 
knielde in de kathedraal neer voor de icoon van de Maagd van Erbarmen.  
Bij het begin van de strijd, toen het Poolse leger begon te bezwijken, vulde 
de hemel zich plots met donkere wolken, en een verschrikkelijk onweer 
brak boven de vijand los, zodanig dat de Turken radeloos terugtrokken, 
terwijl de huzaren hen op hun vlucht op de hielen zaten en riepen: “Leve 
Jezus! Leve Maria!”.  
Het was de vooravond van het feest van Onze-Lieve-Vrouw van 
Czestochowa, op 25 augustus. 

Pastoor Niesten 
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Onze Lieve Vrouwe van de Rozenkrans  
 

Op 7 oktober is het de feestdag van Onze Lieve 
Vrouwe van de Rozenkrans. Dit feest is 
ingesteld naar aanleiding van de zeeslag bij 
Lepanto op die dag in 1571, dit jaar 450 jaar 
geleden. Hiermee wordt de tussenkomst van 
Maria aan de zijde van het Christendom in de 
strijd door het rozenkransgebed herdacht. 

De Katholieke kerk bevond zich in het midden 
van de 16de eeuw in een netelige positie. De 
grote godsdienstoorlogen tussen Protestanten 
en Katholieken, waaronder de Nederlandse 
opstand tegen Filips II van Spanje, begonnen 
Europa uiteen te scheuren. Het Ottomaanse of 
Turkse Rijk was in de aanval en had grote 
delen van zuidoost Europa veroverd.  
De verdeelde Christelijke koninkrijken konden slechts zwakke tegenstand 
bieden tegen de Ottomaanse sultans, die een heilige oorlog voor de Islam 
hadden uitgeroepen tegen de kerk. In de Middellandse Zee was de sterke 
Turkse vloot in opmars om Rome zelf te kunnen bedreigen. Als onderdeel 
hiervan belegerden zij in 1570 het eiland Cyprus, dat tot de Venetiaanse 
Republiek behoorde. 

Om aan deze vijand het hoofd te bieden riep paus Pius V in 1571 de Heilige 
Liga bijeen, een verbond van Italiaanse stadstaten en Spanje die een 
gecombineerde vloot leverden om aan de Ottomanen het hoofd te bieden. 
Onder leiding van de Spaanse prins Don Juan, die door de Paus zelf was 
aangesteld, voer deze vloot in augustus van dat jaar uit. 

De paus was zich bewust van het grote belang van de komende slag en dat 
de sterke Ottomaanse vloot in het voordeel was. Daarom riep hij alle 
Katholieken op om de rozenkrans te bidden voor de overwinning, waaraan 
overal in Europa gehoor werd gegeven. Ook op de vloot stelden de 
soldaten hun hoop op het gebed, zoals de Genuese admiraal Andrea Doria 
die een schilderij van de Maagd van Guadeloupe in zijn kajuit hield. Terwijl 
de paus en de kerk baden, kwam de Christelijke vloot op 7 oktober in 
contact met de vijand bij Lepanto, aan de Griekse westkust. 
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Aan het begin van de slag, terwijl de vloten op elkaar toevoeren, waaide de 
wind in het gezicht van de Christelijke vloot, waardoor de Christelijke 
slaglinie tijdelijk in verwarring werd gebracht. Maar plotseling draaide de 
wind en blies de schepen voort, waardoor zij op hun plaats kwamen 
tegenover de Turkse vloot. Deze werd toen op hun beurt door de gedraaide 
wind gehinderd; volgens de Christelijke soldaten kwam hiermee Maria aan 
hun zijde tussenbeide. De zeeslag duurde vier uur, waarin veel schepen 
geënterd werden en er strijd werd geleverd als op land. Hierbij hadden de 
Christenen het voordeel van grotere vuurkracht doordat hun schepen meer 
kanonnen hadden, maar de Ottomanen hadden meer en ervarener 
zeesoldaten en schepen. Toch wisten de galeien van de Heilige Liga de 
vijandelijke slaglinie te doorbreken en veel Turkse schepen te veroveren. 
Op het uur van de overwinning stond de paus in Rome opeens op en riep 
uit tegen alle aanwezigen: "Laten we God danken, want onze vloot heeft 
een grote overwinning behaald!" 

Dat was het inderdaad: de Ottomaanse vloot was vernietigd en hun opmars 
in de Middellandse zee was definitief een halt toegeroepen. Dankzij het 
gebed van de rozenkrans door de gelovigen en de soldaten was deze 
bedreiging voor het Christendom verslagen. Om dit te gedenken stelde de 
paus hierop het feest van Onze Lieve Vrouwe van de Rozenkrans in. 

Jos Nolden 
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Eerste Communiefeest op 22 augustus 
 
Op die zondag was het zover. Vier kinderen mochten hun eerste heilige 

Communie ontvangen. Na een voorbereiding vanaf 10 maart mochten 

Eliza, Samuel, Jhosriel en Byron in hun feestelijke kledij naar de 

Apostelkerk komen om Jezus te ontvangen in hun hart. Want daar ging en 

gaat het om. Natuuurlijk ben je mooi gekleed en sta je in het middelpunt 

van de belangstelling, maar het grootste geschenk is dat God in je hart wil 

wonen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar hebben we in al die maanden heel veel over geleerd en gehoord en 

gezien. Want de lessen gingen over de verhalen van God met de mensen, 

zoals met Abraham, Noach, Mozes, Jozef en nog vele anderen.  

Maar het belangrijkste verhaal ging over Jezus. In de tekenfilm zagen we 

hoe hij het brood uitdeelde aan wel 5000 mensen en hoe hij met 12 

apostelen een Laatste Avondmaal vierde, een dag voor zijn dood aan het 

kruis. 

Nu mochten deze vier kinderen een Eerste Avondmaal vieren in de Heilige 

Mis, waarin de priester door gebed brood en wijn verandert in het Lichaam 

en Bloed van Jezus. Die heeft gezegd blijft dit doen om mij te gedenken.  

Dus blijven we denken aan Jezus, hoe Hij dit vierde, hoe Hij gestorven is 

aan het kruis, hoe Hij verrezen is uit de dood. Als je de hostie ontvangt dan 

mag je hieraan denken. Dat die Jezus leeft en in je hart wil wonen. 
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Daarom zongen de vier communicanten na de Communie het mooie lied:  

 

“Is je deur nog op slot. Is je deur nog op slot.  

Van je krak, krak doe hem open voor God, 

Want de Heer wil bij je wonen 

En dan ben je nooit alleen” 

Je hart is net een huisje 

Waar het gezellig is 

Maar het is er nog zo donker 

Er is iets wat ik mis. 

Is je deur nog op slot .... enz.” 

 

 

Op de zaterdag voorafgaand aan de grote dag hebben we dit lied nog 

geoefend. We waren samengekomen in de kapel van onze Lieve Vrouw ter 

Nood om een kaars op te steken en te bidden voor een mooi feest. Maar 

ook om gezegend te worden met het water uit de put. En om tenslotte het 

sacrament van de biecht te ontvangen. Om zo helemaal voorbereid te zijn 

op de komst van Jezus Christus in een schoon hart. 

Al met al was het een mooi feest en we feliciteren nogmaals Eliza, Samuel, 

Byron en Jhosriel met hun Eerste Heilige Communie. 

 

Pastoor Niesten 

 

 

  

Jhosriel met de pastoor. 
Te laat en toch nog op tijd 

Samuel, Eliza, Byron en 
Jhosriel aan het slot met 
het cadeau van de zus van 
de pastoor. 
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Kindernevendienst weer van start 
 
Op zondag 5 september kregen de begeleiders van de KND, afkorting voor 
de kindernevendienst, een brief mee voor de komende periode van 
september 2021 tot en met juni 2022. Eén keer per maand en wel op de 
derde zondag zullen de kinderen worden uitgenodigd om mee te komen 
naar het Tolhuis voor de KND.  
Na de opening komen ze naar voren samen met de begeleiders die de 
sleutels mee krijgen. Na de geloofsbelijdenis en voorbede komen ze weer 
terug in de kerk om mee te doen met de dienst van de Eucharistie. 
Na de Communie roept pastoor ze naar het altaar om eens te horen of te 
laten zien waar ze mee bezig geweest zijn. Met  dank aan de begeleiders  
volgt hieronder het schema voor de komende periode. 

 

 

 

 

 

 

 

  

data begeleiders zondagen 

19 sept Louise/Ágnes 25e zo dhj B 

17 okt. Jesse/ Paloma 29e zo dhj B 

21 nov. Christina/Elma 34e zo dhj B Chr. Ko. 

19 dec.  Edwin/Marina 4e zo vd Advent jaar C 

16 jan.  Marja 2e zo dhj C 

20 febr.  Agnes/Louise 7e zo dhj C 

20 mrt Paloma/Jesse 3e zo vd 40dgntijd 

17 april Edwin/Marina Paaszondag 

15 mei Elma/Christina 5e zo v Pasen 

19 juni Marja/ Jessy Sacramentszondag 

Laat de kinderen tot Mij komen, zegt Jezus 
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Nieuws van de vormelingen 

Inmiddels zijn we met de vormelingen hard op weg naar hun grote dag:  
op zaterdagavond 30 oktober ontvangen zij in de Laurentiuskerk van  
Mgr. Hendriks het Heilig Vormsel.  
 
In een van de bijeenkomsten hebben we het gehad over bidden. Bidden is 
praten met God. We kunnen daarvoor gebeden gebruiken zoals het Onze 
Vader en het Wees Gegroet; zoals we altijd doen aan het begin en eind van 
onze bijeenkomsten. Maar je kunt ook je eigen woorden gebruiken.  
 
Als je bidt kun je God bedanken voor de mooie dingen in je leven, je kunt 
tegen Hem sorry zeggen voor de dingen die niet helemaal goed gaan en je 
kunt Hem ook altijd alles vragen wat je verlangt. Hij luistert altijd!  
Op de vraag waarom je niet altijd krijgt wat je vraagt, zeiden de vormelingen 
zelf “omdat het misschien niet altijd is wat je nodig hebt”. Net als een vader 
of moeder een kind niet met een aansteker laat spelen, ook al wil het kind 
dat heel graag. We mogen vertrouwen dat God die onze Vader is altijd het 
beste met ons voor heeft! 

 
Informatieavond op 27 oktober voor nieuwe vormelingen en hun 
ouders 

De huidige vormelingen ontvangen in oktober het Vormsel en dus gaan we 
ook weer van start met een nieuwe groep die hopelijk in juni 2022 het 
Vormsel mag ontvangen.  
Kinderen in groep 8 van de basisschool kunnen zich aanmelden om deel te 
nemen aan de voorbereidingen hierop. 
Voor meer informatie zijn deze kinderen en hun ouders van harte 
uitgenodigd op de informatieavond op woensdag 27 oktober om 19.30 in de 
Mariakerk.  
Aanmelden voor de informatieavond kan via email naar sindo@xs4all.nl. 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:sindo@xs4all.nl
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Familiedagen OLV ter Nood Heiloo  

 

Het heiligdom OLV ter Nood organiseert één keer per maand een 
familiedag voor gezinnen. Wat betekent vandaag katholiek-zijn voor een 
gezin?  
Soms ervaren we de behoefte om even een tussenstop te maken en weer 
wat bij te komen. Daarvoor zijn juist de familiedagen. Gezelligheid en 
bezinning met andere gezinnen en families, geen zorg over de kinderen die 
een eigen fijne tijd hebben en geen zorg over de warme maaltijd want zelfs 
die staat voor u klaar. Er is afwisselend een gezamenlijke programma en 
een afzonderlijk programma/catechese voor verschillende leeftijden. 

Wilt u zich opgeven? 
Stuur een e-mail naar familiedagen@olvternood.nl 
We hopen van harte u te mogen verwelkomen! 
 
Team familiedagen 
 
PS: Kent u een gezin dat geïnformeerd wil worden over de gezinsdagen? 
Geef het door! 
Dit zijn de volgende data van de gezinsvieringen:  
31 oktober, 28 november, 19 december 2021 en 23 januari, 27 februari, 20 
maart, 24 april, 22 mei, 26 juni en 24 juli 2022  

mailto:familiedagen@olvternood.nl


 

 - 18 - 

1 november Allerheiligen. Wie is wie? 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 
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10. 11. 12. 

13. 14. 15. 
 
Op 1 november is het Allerheiligen. Hier zijn er 15 kleurrijk afgebeeld. 
Herken je ze? Ze zijn gekozen in de goede volgorde van de data in oktober, 
november en december. Wie is wie? Vul de lijst hieronder maar in. 

 
1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

9. 10. 

11. 12. 

13. 14. 

15.  
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Gedoopt  
 
Sheyvelee  
 
Op zondag kwam de familie Freeth naar de Apostelkerk om de doop te 
vieren van de jongste telg uit de familie. Met de moeder Priscilla had ik de 
doop voorbereid. En nu was het de beurt aan de derde dochter om het 
sacrament van het doopsel te ontvangen. De grootouders Roger en 
Cheryleen waren de peetouders. Die hebben 
bij de doop een belangrijke taak, want zij 
staan ook garant voor een katholieke 
geloofsopvoeding. Dat werd ook heel duidelijk 
bekrachtigd bij de afzwering van het kwaad 
en bij het belijden van het geloof. De 
antwoorden `Ja, dat beloof ik’ en ‘ik geloof’ 
werden luid en duidelijk uitgesproken. Toen 
mocht Sheyvelee het doopsel ontvangen 
nadat het doopwater goed op temperatuur 
was gebracht. Ze leek het heel fijn te vinden, 
want ze gaf geen kik. Bij het ontvangen van 
het zout was ze heerlijk aan het sabbelen. 
Dat smaakte goed. De prachtige doopkaars 
werd ontstoken door opa Roger nadat hij 
samen met Rick enkele halsbrekende toeren 
had uitgevoerd bij de paaskaars. Al met al 
een blij gebeuren op deze zondag 22 
augustus 2021. Sheyvelee staat in het 
doopboek genoteerd met de namen 
Daychiara, Chavanté Maria. 

 
Ximena 
 
Op 29 augustus 2021 werd de een maand oude Ximena, dochter van 
Paloma en Victor, meegenomen naar de Apostelkerk voor het sacrament 
van het Doopsel. Oma Jessy en oom Jelle waren meegekomen om getuige 
te zijn en ja te zeggen tegen de taak om meter en peter te zijn. Na de 
afzwering van het kwaad en de belijdenis van het geloof kwam het moment 
van de vraag aan de moeder Paloma of zij wilde dat Ximena gedoopt mocht 
worden in dit geloof, het geloof van de kerk. Oma Jessy nam het kind in 
haar armen en aldus boven het doopvont.  
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Zo werd Ximena Angela 
Maria Dwene gedoopt in de 
Naam van de Vader, van de 
Zoon en van de Heilige 
Geest, waarbij tot 3 keer toe 
het water over het hoofdje 
werd gegoten. Vervolgens 
werd het doopsel voltooid 
met de verklarende riten van 
de zalving met het chrisma, 
de overdracht van het 
doopkleed, de toediening 
van het zout, de over-
handiging van de doopkaars 
en het effeta-ritueel. 
Tenslotte was er de toe-
wijding aan Maria en werd 
het hele ritueel afgesloten 
met de slotzegen.  
We zijn God dankbaar voor dit nieuwe leven en we hopen en bidden dat zij 
een goede toekomst tegemoet mag gaan. 
 
Pastoor Niesten 
 
 
 

Lieve kinderen, 
 
Ook deze keer hebben we weer een aantal leuke, leerzame werkjes voor 
jullie uitgezocht. We hebben een bladzijde waarop staat “misspullen”. Dat 
zijn de spullen die de priester gebruikt bij het opdragen van de H. Mis. Het 
is de bedoeling om de woorden op de juiste plaats in te vullen. Het zou fijn 
zijn om dit werkblad samen met een volwassene te doen. Dus vraag je 
vader, moeder, opa of oma om je hierbij te helpen. Als je het werkblad hebt 
ingevuld, mag je het aan de pastoor laten zien. Wat zal hij blij zijn. 
Omdat oktober de tweede Mariamaand is (de eerste Mariamaand is mei), 
hebben we een kleurplaat voor jullie van Maria. Als je deze plaat hebt 
ingekleurd, mag je hem inleveren bij de pastoor. Hij verzamelt ze en wij 
plakken de kleurplaten op een mooi gekleurd vel papier. Daarna worden ze 
opgehangen bij het nieuwe Mariabeeld voor in de kerk. Vergeet niet je 
naam op de kleurplaat te zetten.  
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Misspullen 
 

Altaar, Altaardwaal, Corporale, handdoekje, Hostieschaal, Kaarsen, 

Kelk, Kelkdoekje, Kruis, Missaal, Palla, water, Wijn 
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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 Marina Doua. 

 
 
“Ik ben geboren in Ivoorkust, op mijn 17de 
ben ik naar Nederland gekomen. Dit was in 
april 2010. 
Mijn moeder woonde al sinds 2005 in 
Nederland, in 2009 overleed mijn vader in 
Ivoorkust. Toen besloot mijn moeder om 
mij hierheen te laten verhuizen. 
 
Op mijn 17de heb ik een taalcursus 
Nederlands gevolgd op het Kennemer 
College.  
Daarna ben ik een opleiding in de zorg 
gestart. In 2017 ben ik afgestudeerd als 
verzorgende IG. 
Ik werk nu in de zorg met dementerende 
ouderen en heb het erg naar mijn zin op 
mijn werk. 
Ik ben wel van plan om verder te gaan 
studeren richting psychiatrie.  
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Mijn familie is katholiek, ik ben katholiek opgevoed. Toen ik in Nederland 
kwam ging ik vaak naar de Mariakerk en af en toe naar de Laurentiuskerk. 
Op een zondag eind 2010 heeft mijn tante mijn moeder, mijn zusje en mij 
uitgenodigd in de Apostelkerk. Sindsdien ben ik nooit meer weggegaan. Ik 
heb uiteraard een speciale binding met Apostelkerk want in 2012 werd ik in 
de Apostelkerk gedoopt door pater Nielen en het jaar daarna kreeg ik het 
vormsel in de St Joseph in Velsen-Noord.  
 
Ik ga vaak naar Heiloo, naar Onze lieve Vrouwe ter Nood, ben 1 keer naar 
Lourdes geweest en 1 keer naar Fatima.samen. Qua activiteiten en 
bijeenkomsten heb ik 2 keer deelgenomen aan de Alpha cursus met 
pastoor Niesten. 
 
Het verschil met de kerk in Ivoorkust en Nederland is de sfeer!! Als je in 
Ivoorkust naar de kerk gaat op zondag is het een groot feest. Mensen 
zingen en dansen samen. 
De kerk zit bomvol met mensen van alle leeftijden in vergelijking met 
Nederland waar hoofdzakelijk oudere mensen naar de kerk gaan. 
Op zondag zijn er 3 Missen. De eerste Mis begint om 6 uur in de ochtend 
en om 10 uur de tweede Mis. De derde Mis is speciaal voor kinderen vanaf 
de basisschool leeftijd. Deze begint ook om 10 uur en wordt apart 
gehouden van de volwassenen. 
 
Ik hoop dat de kerk mag groeien en dat iedereen mag ervaren hoe fijn het 
is om God bij je te hebben aan je zijde. 
Ik zie wel een kans dat de Apostelparochie kan groeien als meer jongeren 
naar de kerk komen. 
 
Ik ben God dankbaar dat ik in Hem geloof en dat ik Zijn kind mag zijn, God 
is goed, liefde en barmhartig.  
In 2015 ben ik de liefde van mijn leven tegen gekomen en nu alweer 2 jaar 
getrouwd en heel gelukkig met een prachtig kind en de tweede onderweg! 
 
Ik ben tevreden met de inhoud van het parochieblad. Mijn compliment 
daarvoor, zo doorgaan.”  



 

 - 26 - 

De Koptisch Orthodoxe Kerk in Nederland  
 
Het appje gaf aan dat de chauffeur in aantocht was. Even later stopte er 
een chique auto met een vriendelijke lachende jongeman achter het stuur. 
Het was de auto van de bisschop van de Koptische Orthodoxe kerk. De 
jongeman mocht mij hiermee ophalen voor een lezing die ik ging geven 
voor de jongeren van deze kerk in Amsterdam-Noord.  
De jongeman, Manuel, was net geslaagd voor zijn middelbare school en 
ging accountancy studeren, aan Nyenrode in Breukelen.  
Zijn ouders zijn Egyptische immigranten, hij en zijn zusje Maria zijn in 
Nederland geboren en opgegroeid. Thuis spreken ze het Egyptische dialect 
van het Arabisch. Zijn zusje Maria ging tandheelkunde studeren. Manuel 
vertelde over zijn vrienden en hun activiteiten, en ik merkte dat hij en zijn 
familie deel uit maken van een hechte groep Koptische christenen.  
 

  
 
Aangekomen bij de kerk aan het Mosplein werd ik hartelijk verwelkomd 
door een groepje jongeren.  
De hoofdingang leidt naar de grote kerk, ingericht in de Koptische 
Orthodoxe stijl, met iconen en schilderingen. In het souterrain bevinden zich 
een kleinere kerkzaal en een ruimte voor ontmoeting.  
Aan de overkant van de straat is het Koptisch Cultureel Centrum, een 
voormalige schoolgebouw dat is opgeknapt en nu dient voor de 
zondagschool-bijeenkomsten (>24 klassen), cursussen en allerlei 
activiteiten. Hier zijn ook twee kerkzalen. 
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In de kleine kerkzaal beneden werd muziek geoefend, traditioneel 
Koptische hymnen in karakteristieke melodieën. In de kerkzaal op de 
bovenverdieping was onze bijeenkomst. Er waren al wat jongeren en 
kinderen aanwezig. Ze speelden of praatten zachtjes met elkaar. Er heerste 
een blije sfeer. Toen de priester binnenkwam werd het stil. De misdienaars 
en de diakens trokken hun gewaden aan.  
Het zusje van Manuel, Maria, kwam naast mij zitten om me uit te leggen 
wat er ging gebeuren. We baden de vespers. De priester ging voor in het 
gebed. Er werd uit volle borst meegezongen en meegebeden, boekjes 
waren niet nodig. Aan de wanden hingen schermen met de teksten in drie 
talen: Koptisch, Arabisch en Nederlands. De gebeden werden afwisselend 
in deze drie talen gebeden en gezongen.  
Na afloop hoorde ik dat Maria en andere jongeren les gaven in de 
zondagsschool, op verzoek van de Koptische bisschop. Hij is zeer geliefd 
bij zijn parochianen. Sinds 1981 is hij in Nederland om de groeiende groep 
Koptische immigranten bij te staan die al vanaf 1960 naar Nederland 
kwamen, voor studie of vanwege economische en sociale onderdrukking in 
hun eigen land. Aan het eind van de 20e eeuw nam hun aantal sterk toe. 
Het eerste kerkgebouw werd in 1985 aangekocht, inmiddels zijn er 
verspreid over Nederland 9 kerkgebouwen, 1 klooster en meer dan 10 
Koptische priesters. In Amsterdam is de hoofdkerk van het Koptisch 
Orthodox Bisdom Nederland.  
De Koptische kerk Nederland onderhoudt goede contacten met de RK kerk 
en de PKN. Het kleurrijke tweemaandelijkse kerkblad wordt in twee talen 
uitgegeven en bevat o.a. een serie over de Reis van de Heilige Familie in 
Egypte. Mijn bezoek aan de Koptische gemeenschap was boeiend en 
verheugend.  
Zie voor meer info de website: https://www.koptischekerk.nl/  

 

 

 
 
 
 
 
 

Clara ten Hacken  

https://www.koptischekerk.nl/
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Sint Jozef bij de Vrouwen in de RK Kerk 

 

Op donderdag 18 november is er een bijeenkomst van Vrouwen in de RK 

kerk. Die staat in het teken van het Sint Jozefjaar met aandacht voor de 

volle aflaat die er daarbij te verdienen valt.  

 

Wat is een volle aflaat? 

Een volle aflaat is de kwijtschelding van alle tijdelijke zondestraffen die na 

de vergeving van zonden nog overblijven (zie Kath. Katechismus nr. 194) . 

Over de betekenis hiervan en wat je daarvoor moet doen leest u meer 

hieronder. Eerst het programma van deze dag: 

 

11.00 uur Vergadering in de Grenspost met de leden 

13.00 uur H. Mis voor leden en andere belangstellenden met aansluitend 

kort moment van stilte en aanbidding van het Allerheiligst Sacrament 

14.00 uur Lunch in de Grenspost 

14.30 uur Lezing door Dr. Clara ten Hacken over Jozef uit het Oude 

Testament. Met beelden in een powerpoint presentatie 

15.00u. Afsluiting van de dag 

Pastoor Niesten zal ook Sint Jozef uit het Nieuwe Testament in beeld 

brengen 

 

Over een volle aflaat: 

Wil je die verkrijgen dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.  

M.b.t. tot het Jozefjaar zijn dat er drie te weten: 1. sacramentele Biecht,  

2. heilige Communie en 3. gebed voor de intenties van de Heilige Vader. 

 

Voor meer info over het Sint Jozefjaar en de volle aflaat verwijs ik naar:  

KKK: 2e hoofdstuk over De Sacramenten van genezing: X Aflaten (blz. 327) 
https://www.rkkerk.nl/paus-franciscus-kondigt-voor-2021-het-jozefjaar-af/ 
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7986 
 
Korte uitleg over het begrip aflaat: 
Zonden worden vergeven in het geloof dat Jezus Christus daarvoor 
gestorven is aan het kruis om ons vrij te maken. De absolute 
geloofszekerheid daarover kan in het sacrament van verzoening (de biecht) 
verkregen worden in de absolutie in de formulering van de priester 
“Vrijspraak, kwijtschelding en vergiffenis schenke u de Almachtige God in 
de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat is punt 1. 

  

https://www.rkkerk.nl/paus-franciscus-kondigt-voor-2021-het-jozefjaar-af/
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7986
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Punt 2 is: Die zonde kan geleid hebben tot een breuk met de gemeenschap 
zowel met de medemens als met God. De gehechtheid aan die zonde waar 
men niet zomaar van bevrijd is vraagt om loutering, een uitboeten van de 
zonde hier en nu of in het hiernamaals, in het vagevuur.  
We kunnen allemaal wel bedenken welke zonde telkens maar weer 
terugkeert als vervelend teken van die innerlijke verkeerde gehechtheid. 
Dan biedt de aflaat hulp, niet omdat God je even wil terechtstellen, maar 
omdat je door zijn liefde zo geraakt wordt dat je je helemaal tot hem wilt 
bekeren en boete wil doen voor wat er mis is gegaan ook al is die zonde je 
sacramenteel vergeven. 
 
De volle aflaat b.g.v. het Jozefjaar  
Paus Franciscus heeft n.a.v. de verheffing van St. Jozef tot Patroon van de 
universele kerk 150 jaar geleden in het decreet Commemorantum hodie, 
per 8 december 2020 dit jaar afgekondigd. 
In de uitleg in RK documenten wordt uitgebreider verwezen naar meerdere 
mogelijkheden om aan de voorwaarden te voldoen. Belangrijk daarin is dat 
al die voorwaarden onderbouwd zijn door de liefde tot God. De heilige Jozef 
mag daarin een na te volgen voorbeeld zijn vanwege zijn rechtschapenheid 
en zijn barmhartigheid. Als we ons die kenmerken eigen maken door 
werken van liefdadigheid tot de medemens dan laat dat de tijdelijke straffen 
van de beleden zonden af en worden we ten volle hersteld in het kindschap 
van God de Vader. Want als gij niet wordt als de kleine kinderen .......  
 
 
Pastoor Henk Jozef Niesten 
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Bedevaart naar Smakt  
 
Op dinsdag 7 september zijn pastoor Niesten, Clara, Franco en ik op 
bedevaart geweest naar Smakt. Smakt, misschien heeft u er nog nooit van 
gehoord. Het is het enige bedevaartsoord van St. Jozef in Nederland. Er 
staat een klein kapelletje, neergezet in 1699, zegt het monumentenplaatje 
bij de ingang. Na de H. Mis bijgewoond te hebben in Beverwijk, gingen we 
op weg. Taxi Takkie, zoals het koosnaampje van mijn auto is, bracht ons 
eerst naar Haarlem waar we Clara oppikten. We waren allevier  enthousiast 
en ik hoorde dat op de achterbank de wereldproblematiek nog even 
doorgesproken werd. Daarna baden we een tientje van de rozenkrans en 
een reisgebed. 
 
De zon straalde, de weg was voorbereid en twee uur na vertrek kwamen 
we aan in het bedevaartplaatsje. Daar aan de weg stond het kleine 
kapelletje, voor je het wist was je er voorbij. Een bulderend geluid en een 
gezoem lieten niet zo subtiel weten dat er een spoorlijn naast de kapel lag. 
Elke vijftien minuten werd ons duidelijk dat de moderne reislustige 
Nederlander langsraasde, rusteloos op weg naar een nieuwe bestemming. 
Hoevelen zullen besef hebben van deze mooie plek, waar stilte en gebed 
binnen in de kapel ons doen stilstaan bij de trage vragen van het leven, met 
zicht op onze eindbestemming: De Aanwezige.  
 
Binnen in de kapel was er rust, het Allerheiligste was 
uitgesteld, er heerste een devote sfeer. Ik voelde me 
welkom alsof St. Jozef op ons gewacht had. In de 
kapel staat een beeld van St. Jozef die de weg wijst 
met zijn hand en aan zijn andere hand het kindje Jezus 
dat ook met zijn vinger de weg wijst. Zouden deze twee 
ons ook de weg door het leven willen wijzen? St. Jozef 
staat bekend als de patroon van het heilig huisgezin, 
maar ook van een gelukkige levensstaat, waar ik als 
single meer mee uit de voeten kan, en hij is de patroon 
van een zalige dood.  
 
Zoals ik voelde alsof er op ons gewacht werd, wachtte ook daadwerkelijk de 
priester-rector van Smakt op ons. In het Engels begroette father Joseph 
Vadakkel ons. Hij had zoals afgesproken een spiritueel cadeau voor ons. 
Terwijl wij in de kapel geknield waren, zegende hij ons met een 
bloedrelikwie van de heilige Paus Johannes Paulus II.  
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Een relikwie is een lichamelijk overblijfsel van een heilige waar een 
bepaalde geloofskracht vanuit gaat, het is geen magische kracht, maar 
bemiddelt de genade van God. Het is geen gevoel, maar op dat moment 
was er diep besef dat we als katholieke mensenfamilie over de dood heen 
verbonden zijn met de gemeenschap van heiligen: de triomferende en 
lijdende kerk, terwijl wij hier op aarde deel hebben aan de strijdende kerk. 
  

 
 
We baden in de kapel, alles wat we aan intenties meegenomen hadden, 
boden we aan St. Jozef aan. Het luchtte me op om enkele moeilijke 
situaties in mijn leven daar los te laten. 
 
Naast de kapel is een restaurant waar we een kopje soep nuttigden, en we 
gelachen hebben om flauwe grapjes, over wie er nu zo aan het smakken 
was, ‘heb jij ook gesmakt’, vroegen we aan elkaar, we konden er smaktelijk, 
ik bedoel smakelijk, om lachen.  
 
Daarna maakten we ons klaar om terug te gaan. Onderweg maakten we 
nog even een tussenstop bij het Pelgrimshuis Casa Nova dichtbij Nijmegen 
waar we hartelijk ontvangen werden door vrienden van de pastoor. Daarna 
reden we verder. In de auto was het stil, we waren allemaal moe, maar ik 
proefde de glimlach die op ieders gezicht lag. Het was een mooie dag. 
Takkie bracht Clara trouw terug naar Haarlem. Daarna tufte het 
driecilindermotortje door naar Beverwijk om pastoor en Franco af te zetten. 
Toen ik ‘s avonds weer mijn voordeur opende, keek ik in mijn woonkamer 
naar een beeld van St. Jozef en zei: ‘Dankjewel’. 
 
Johan Gierlings 
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Spreekt God nog tot ons? 
 
Het nieuwe boek met deze titel van Pastoor Jan van der Linden is uit.  

Het is het 3e deel van zijn bijbeluitleg, dat werd voorafgegaan door  

deel 1: over het Oude Testament en deel 2: over de Evangeliën.  

Deel 3 gaat over: Handelingen, de Brieven en de Openbaring 

Voor wie zich wil verdiepen in de bijbel, het Woord van God, zijn dit zeer 

lezenswaardige boeken die op eenvoudige en gedegen wijze helpen bij de 

uitleg en het verstaan van het Woord. 

Wie één van deze boeken zou willen aanschaffen kan zich wenden tot 

pastoor v.d. Linden, tel.: 0251-205232 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
In juli van dit jaar werd pastoor van der 
Linden 90 jaar. 
Hij werd in de Apostelkerk gefeliciteerd 
door Martin van Kleef die hem tevens 
hartelijk dankte voor zijn regelmatige 
assistentie in onze kerk. 
Pastoor van der Linden ontving ook een 
boeket bloemen en twee flessen wijn. 
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De Upside van Down  
 
Op zondag 29 augustus fietste ik (pastoor Niesten) samen met Clara, Inge 
en Franco naar de Agathakerk in Zandvoort. Het weer was veel slechter 
dan voorspeld, maar na een prachtige tocht door de Kennemer duinen, 
over de Zeeweg richting Bloemendaal en met de wind in de rug langs de 
Boulevard richting Zandvoort kwamen we verkleumd aan bij de RK 
Agathakerk.  
Daar was een tentoonstelling ingericht van kunstschilder Ronald van der 
Mije en beeldhouwer Clementine van Polvliet met als titel ‘De Upside van 
Down’ 
Ronald heeft het syndroom van Down en kan moeilijk praten, maar 
schilderen des te beter. Hij gaat helemaal op in zijn schilderstalent en wij 
waren verrast door de prachtige composities en kleurstelling. Toen zijn 
moeder nog niet zo lang geleden ontdekte hoe mooi hij een eerste schilderij 
had uitgewerkt is zij hem gaan voorzien van goed materiaal. In eerste 
instantie schilderde hij vooral heel graag clowns zoals Laurel en Hardy 
ofwel ‘de Dikke en de Dunne’.  
Toen zijn zus hem vroeg of  hij ook nog iets anders kon schilderen kwamen 
er prachtige composities van bloemen en boompartijen met bijzondere 
doorkijkjes naar mooie luchtpartijen.  
Daarnaast waren ook de beeldhouwwerken van wijlen Clementine van 
Polvliet te bewonderen. Zij was pastoraal werkster in de kerk van 
Aerdenhout, maar is getroffen door een slopende welbekende ziekte.  
Moge zij rusten in vrede. 
Helaas is de tentoonstelling al op 12 september geëindigd. Maar via de 
website is er een leuk artikel en filmpje te zien over het werk en het talent 
van Ronald op: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/290172/ 
 
'Ronald kan 
moeilijk praten, 
maar via zijn 
schilderijen legt hij 
contact met 
mensen' - NH 
Nieuws 
 
 
 
 
 

  

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/290172/ronald-kan-moeilijk-praten-maar-via-zijn-schilderijen-legt-hij-contact-met-mensen
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/290172/ronald-kan-moeilijk-praten-maar-via-zijn-schilderijen-legt-hij-contact-met-mensen
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/290172/ronald-kan-moeilijk-praten-maar-via-zijn-schilderijen-legt-hij-contact-met-mensen
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/290172/ronald-kan-moeilijk-praten-maar-via-zijn-schilderijen-legt-hij-contact-met-mensen
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/290172/ronald-kan-moeilijk-praten-maar-via-zijn-schilderijen-legt-hij-contact-met-mensen
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/290172/ronald-kan-moeilijk-praten-maar-via-zijn-schilderijen-legt-hij-contact-met-mensen
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/290172/ronald-kan-moeilijk-praten-maar-via-zijn-schilderijen-legt-hij-contact-met-mensen
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