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Kerst- en Nieuwjaarseditie van “De Apostel”
Daar staat weer heel veel lezenswaardig nieuws in. We sluiten een
bewogen jaar af vanwege uiteraard coronaproblematiek en natuurlijk is het
Jozefjaar per 8 december ten einde gekomen.
We brengen Jozef toch nog in beeld in een artikel over Jozef uit het Oude
Testament. Clara ten Hacken heeft daar een kleurrijk verhaal over
geschreven over de even kleurrijke mantel van Jozef.
Kleurrijk zijn ook de foto’s op de middenpagina’s die gemaakt zijn op 24
oktober. Dat was de zondag waarop de Lourdesnovene werd afgesloten.
Hoe dat allemaal verlopen is leest u in het bijbehorende artikel.
Ook werden weer verschillende levens met verdriet maar ook met goede
herinneringen afgesloten. U leest dat in vijf ‘In memoria’ van bekende maar
ook van minder bekende medegelovigen.
Vanuit dit verleden anno 2021 kijken we uit naar het nieuwe jaar 2022. Daar
gaat de kersttijd aan vooraf en de nieuwe coronamaatregelen nopen ons de
mistijden aan te passen in de hoop dat in 2022 alles weer normaal mag
worden. Info is er dus ook over andere mistijden.
De Kerstverhalen die u terugvindt in deze Apostel brengen ons weer in de
warme en gelovige sfeer van het leven rond deze tijd van jaarwisseling.
Voor elk wat wils kun je zeggen en dus ook voor de kinderen voor wie
Louise een leuke pagina heeft samengesteld.
We wensen u dus veel leesplezier en natuurlijk ook een

Zalig Kerstmis
en een
gezegend Nieuwjaar.
Namens de locatieraad, pastoor Henk Jozef Niesten
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Wijziging mistijden vanwege coronamaatregelen
Met ingang van 6 december zijn de mistijden door de week gewijzigd.
Maandag, dinsdag en woensdag om 09.00 uur
Donderdag, vrijdag en zaterdag om 16.00 uur
Op donderdag begint de Aanbidding om 08.00 uur en deze wordt om 16.00
uur afgesloten met de H. Mis en een kort lof.
Programma Kersttijd 2021
Woensdag 22 december
09.00 uur uitgebreide boeteritus met
gelegenheid tot persoonlijke belijdenis en
absolutie
Vrijdag 24 december
16.00 uur H. Mis
Zaterdag 25 december
Eerste Kerstdag
07.00 uur dageraadsmis m.m.v. herenkoor
08.30 uur Kerstontbijt voor het herenkoor, kosters etc.
10.00 uur Hoogmis m.m.v. dames- en herenkoor
Klein kerstspel om 10.00 uur en daarna de Hoogmis
Zondag 26 december
Tweede Kerstdag,
H. Stefanus, 1e martelaar
10.00 uur Hoogmis m.m.v. dameskoor
Vrijdag 31 december
Sint Silvester, Afsluiting van het burgerlijk jaar
16.00 uur H. Mis uit dankbaarheid m.m.v.
dameskoor
Zaterdag 1 januari 2022
Feest van de H. Maria, Moeder van God
10.00 uur Hoogmis m.m.v. herenkoor
Zondag 2 januari 2022
Openbaring des Heren (Driekoningen)
10.00 uur Hoogmis m.m.v. dameskoor
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Jubilea bij Geloof en Licht
Geloof en Licht, de
gemeenschappen voor
mensen met een
beperking samen met
familieleden en vrienden,
bestaat 50 jaar. Dus
bracht een delegatie van
vertegenwoordigers uit
alle continenten een
bezoek aan de paus.
Die sprak de delegatie toe met mooie en lovende woorden. In het kort
kwam het er op neer dat hij memoreerde aan het verrassende begin in
Lourdes met Pasen 1971 met onderstaande woorden:
Vijftig jaar zijn inmiddels verstreken sinds die eerste bedevaart naar
Lourdes, met Pasen 1971, waarbij mensen met een verstandelijke
beperking samen met hun familie en vele vrienden waren uitgenodigd.
Vanaf dat moment, onder de liefdevolle blik van Maria, begon het avontuur
van Geloof en Licht: de Heilige Geest inspireerde de geboorte van een
beweging die niemand had voorzien, het ontstaan van gemeenschappen
waar vreugde, verzoening en wederzijdse vriendschap gevierd wordt. Het
licht en de kracht van de Verrezen Heer gaf nieuwe hoop aan mensen die
zich voorheen buitengesloten en afgewezen voelden, soms ook in de Kerk.
De paus verwees ook naar de Heilige Geest om alert te zijn hoe die met
ons de toekomst wil bereiden en om ook in de Geest te blijven gedenken
hoe die onze metgezel of reisgezel is in de beleving van het Evangelie van
de kleinheid, zoals de Paus onze beweging noemde. Hij verwees daarmee
naar de woorden van Paulus aan de Korintiërs:
"Wat was u, toen God u riep. Niet veel van u waren wijs, invloedrijk of
voornaam naar menselijke maatstaf. Maar wat dwaas is in de ogen van de
wereld, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. En wat zwak is
in de ogen van de wereld heeft Hij uitgekozen om wat sterk is beschaamd
te maken. En wat in de wereld geen aanzien heeft, wat veracht wordt, ja
wat als niets wordt beschouwd, dat heeft God uitgekozen om aan alles wat
zogenaamd iets is, een einde te maken." (1 Kor 1, 26-29).
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De paus wees ook op het belang om er te zijn voor de gezinnen met een
gehandicapt kind opdat zij niet geïsoleerd zouden raken maar volop mee
kunnen in het leven van het geloof. Daarbij is het ook belangrijk om deel te
nemen aan het leven van de kerk om zo de evangelische taak van het gist
te vervullen.
25-jarig - Jubileum in Volendam
Op 14 november jl. waren we uitgenodigd bij ‘Gods pareltjes’ in Volendam
vanwege het 25-jarig bestaan. Toevallig was pater Cornelius Berkhout
bereid om mij daar naar toe te rijden om na aankomst terstond weer te
vertrekken. Maar eenmaal ter plekke ontmoette hij verschillende oude
bekenden vanwege zijn vroegere betrokkenheid bij de gemeenschap in
Maastricht. Dus bleven we beiden tot het einde op deze gezellige
bijeenkomst. Er was veel om bij te praten en herinneringen op te halen ook
aan gezamenlijke bijeenkomsten in Lourdes, Banneux of elders. De
verbondenheid is heel groot en is veel meer een verbondenheid in de
Geest dan in het lot dat we allemaal, maar bijzonder de mensen met een
beperking, moeten dragen. In de deelronde kreeg een ieder de gelegenheid
om te vertellen wat hem of haar bond aan Geloof en Licht en wat dat in het
leven heeft gebracht. Natuurlijk werd er ook gezongen en waren er
verschillende lekkernijen. Bij dit alles past het lied:
Ja, wij zijn een grote familie, de familie van Geloof en Licht
Tiralala, tiralala enz.

Michael (links) doet gebaren bij de lofzang
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100ste bijeenkomst van de Zonnestraaltjes op 21 november
Dat vierden we in de Lingezaal achter de Mariakerk in Haarlem-noord. In
2010 nam Trudi van Rijt het initiatief om ook in Haarlem een gemeenschap
op te richten en dat lukte wonderwel. Ze had anderhalf jaar meegedraaid in
Volendam en was heel enthousiast geworden.
Dus de 100ste bijeenkomst mocht gevierd met een flinke groep omdat er zo
maar 5 nieuwe gasten zich aandienden. Daar zat o.a. Kasia bij die Geloof
en Licht al kende uit Polen, haar geboorteland. Zij getuigde over haar
enthousiasme voor Geloof en Licht omdat zij binnen die gemeenschap heel
sterke genezing had ontvangen.
Na het deelrondje en de uitbeelding met blinddoek van het evangelie van
de blinde Bartimeüs vierden we de Heilige Mis met vooral als intentie
beterschap voor Cisca. Helaas is Cisca zo ziek geworden dat zij op 24
november is overleden. We wensen Ron en Jeffrey veel sterkte en vrede
en rust voor Cisca.
Pastoor Henk Jozef Niesten

De Zonnestraaltjes uit Haarlem
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Nieuws uit het locatieteam
Fotoproject Lourdesgrot
Op zaterdag 16 oktober stond fotografe Fleur Wiersma, komend vanuit
Utrecht, reeds om 08.30 uur voor de kerkdeur om de opbouw van de
Lourdesgrot in foto’s vast te leggen.
De onderhoudsploeg begon met vereende kracht aan de opbouw en binnen
het uur stond de Lourdesgrot op zijn plaats met verlichting en mooie
bloemen. Na de laatste foto van de onderhoudsploeg gemaakt te hebben,
genoten we van een heerlijk kopje koffie met cakegebak van Roger.
Fleur kwam ook bij de slotdag van de Lourdesnoveen om de processie van
de bruidjes te fotograferen. Ook werden er mooie foto’s gemaakt van een
aantal parochianen bij de grot.
Zie de middenpagina van dit blad. Aan Fleur zal deze editie worden
toegestuurd. Wanneer zij een expositie van de Lourdesgrotfoto’s gaat
organiseren, laat zij het ons weten.
Corona
Sinds 28 november zijn de corona-regels weer aangescherpt. We moeten
de anderhalve meter weer in acht nemen. De knielbanken in de kerk zijn
daardoor nog steeds niet op zijn plaats, maar om en om weggehaald. Ook
in de winter wordt er voldoende geventileerd. U heeft dan gelukkig een
warme winterjas aan. De verwarming zal echter ook de ergste koude in de
kerk verdrijven. Het koffie drinken na de Hoogmis op zondag is vanwege de
aangescherpte maatregelen voor de horeca voorlopig afgelast.
Inmiddels hebben de bisschoppen van Nederland afgekondigd dat er vanaf
17.00 uur tot 05.00 uur in de ochtend geen kerkelijke vieringen gehouden
mogen worden. Dit houdt in dat door de week de volgende mistijden
gelden:
Maandag, dinsdag en woensdag om 09.00 uur
Donderdag, vrijdag en zaterdag om 16.00 uur
Op donderdag begint de Aanbidding om 08.00 uur en wordt om 16.00 uur
afgesloten met de H. Mis en een kort lof.
Onderhoudsploeg
Vanwege het winterweer is de onderhoudsploeg op zaterdagmorgen binnen
in de kerk aan het werk. Onze Poolse vrienden hebben een aantal
schilderijen aan onze kerk geschonken en deze zijn verspreid over de
kerkwanden opgehangen.
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Afgelopen weekend kregen wij een prachtig
beeld van de H. Michael. Zeer toepasselijk
voor onze Apostelkerk, want wij bidden
iedere dag na de H. Mis het gebed van de
H. Michael, geschreven door paus Leo XIII
(paus van 1878-1903). En dit doen wij al
sinds de oprichting van onze Apostelkerk.
‘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 de zielen over de
wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in
de hel terug. Amen.‘
Het beeld van de H. Michael zal een mooie plaats in onze Apostelkerk
krijgen, zodat we met nog meer vuur het gebed zullen bidden.
Aan onze Poolse vrienden heb ik aangegeven dat er nu voldoende
schilderijen en beelden in de kerk aanwezig zijn, waarop het antwoord was:
het moet een basiliek zijn!
Kerkenvisie
Op 12 oktober hebben pastoor Niesten en Martin van Kleef 3 dames van de
Gemeente Beverwijk ontvangen in het Tolhuis om te spreken over de
kerkenvisie van deze gemeente: het in kaart brengen van de kerkgebouwen
en de functies die in die gebouwen zitten. Een van de eerste vragen, die
gesteld werden waren of de gebouwen voldoende geïsoleerd zijn en of de
kerk veel gebruikt wordt. De antwoorden waren niet moeilijk. Een noodkerk
en de 2 noodgebouwen zijn uiteraard niet geïsoleerd. Dat onze Apostelkerk
iedere dag open is voor de liturgie wekte verwondering. En dat wij de
toekomst van de Apostelkerk met vertrouwen tegemoet zien, gelet op het
aanstaande feest van ons 60-jarig bestaan en het enthousiasme van onze
parochianen. Wij hebben de dames naderhand nog een paar foto’s
toegestuurd, zodat zij een mooi verslag van het gesprek kunnen maken.
Op 13 december is er een kerkenvisiebijeenkomst, waarin een
terugkoppeling van de gesprekken wordt gegeven en een PowerPointpresentatie van de eerste onderzoeksresultaten.
Martin van Kleef
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De koffieverzorgers Corrie en Kees Koopman
Corrie en Kees Koopman hebben meer dan 25 jaar in het Tolhuis de
zondagse koffie verzorgd. Voor de Hoogmis zetten zij alles klaar in het
Tolhuis, zodat meteen na de mis de koffie geschonken kon worden.
En zij hebben dit met veel enthousiasme en met veel liefde gedaan. Totdat
de corona roet in het eten gooide. Vanaf maart 2020 was koffie drinken in
het Tolhuis niet mogelijk. Pas na 1,5 jaar stond het sein weer op groen.
Maar Corrie en Kees vonden dat het tijd werd om deze taak aan anderen
over te dragen. En dat is gelukt. Jeroen Mous heeft het stokje
overgenomen en samen met 8 vrijwilligers runt hij nu sinds half oktober de
koffieschenkerij.
Zij begonnen met veel enthousiasme maar de corona gooide opnieuw roet
in de koffie. Zij pauzeren nu totdat er betere tijden aanbreken
Wij zijn Corrie en Kees dankbaar voor al het werk dat zij op de zondagen
voor de parochianen hebben gedaan. Als dank voor de jarenlange
koffieverzorging werd aan Corrie een prachtig boeket overhandigd en aan
Kees een cadeaubon.

Uit de Regio
Samenwerkingsverband “De Heilige Familie, IJmond Noord”
Sinds anderhalf jaar is er in IJmond Noord een begin gemaakt met een
samenwerkingsverband tussen
•
•
•
•
•
•

R.K. Parochie De Goede Herder te Castricum
R.K. Parochie H. Jozef te Velsen-Noord
R.K. Parochie H. Laurentius en H. Maria te Heemskerk
R.K. Parochie O.L. Vrouwe Geboorte te Uitgeest
R.K. Parochie St. Eloy te Beverwijk (bestaande uit de Agatha
kerk, Regina Caeli kerk en de Odulphus kerk te Wijk aan Zee)
R.K. Parochie Twaalf Apostelen te Beverwijk

In die anderhalf jaar is er intensief overleg geweest tussen de betrokken
parochiebesturen en het bestuur van ons bisdom. Onze bisschop, Mgr.
Hendriks, heeft nu per decreet besloten tot de oprichting van het
samenwerkingsverband vanaf 1 oktober 2021.
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De naam van het samenwerkingsverband is “De Heilige Familie”, IJmond
Noord.
De parochies blijven financieel zelfstandig. Ook de Apostelkerk houdt haar
eigen financiën. De Apostelparochie heeft een eigen pastoor en wij hopen
dat pastoor Niesten nog heel lang bij ons zal blijven. Bidt u maar goed voor
hem.
Inmiddels is pastoor Ruben Torres met ingang van 13 december 2021
benoemd tot pastoor van het samenwerkingsverband. Hij is reeds
begonnen met zijn kennismaking met het pastores team en het
regiobestuur. Verdere kennismakingen zullen zowel lokaal als regionaal
worden georganiseerd. Het regiobestuur is dankbaar voor deze snelle
benoeming en heeft er alle vertrouwen in dat er een vruchtbare
samenwerking tot stand zal komen. Moge Gods zegen rusten op deze
benoeming.
Pastoor Ruben Torres wordt op zondag 23 januari 2022 om 14.00 uur als
pastoor van het samenwerkingsverband “De Heilige Familie”, IJmond
Noord geïnstalleerd in de Mariakerk te Heemskerk.
Hieronder volgt de introductie van onze nieuwe regiopastoor Ruben Torres

Ruben Torres stelt zich voor
Aan mijn parochianen
Per 13 december ben ik benoemd tot uw
pastoor. En daarom wil ik me graag even aan
iedereen voorstellen. Mijn naam is Ruben M.
Torres, waarbij de M. staat voor Mendroso,
maar u mag me allemaal Pastoor Ruben
noemen.
Ik ben geboren op 5 januari 1971 in Naga City,
op de Filippijnen en kom uit een gezin met
zeven broers en zussen. Ik ben de nummer 4
en ik heb drie broers en drie zussen, waarmee
ik nog regelmatig, door de omstandigheden
vooral digitaal, contact heb.
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Gelukkig is er via social media veel mogelijk, zodat we elkaar ook echt even
kunnen zien, al zou ik ze heel graag ook even willen vasthouden! Evenals
mijn stiefmoeder, die al op hoge leeftijd is en die ik zo graag nog even in
het echt zou zien.
Ik ging in de Filippijnen naar het Klein- en Grootseminarie van de Heilige
Rozenkrans waar ik 4 jaar filosofie en 4 jaar theologie studeerde.
Na mijn seminariestudies ging ik naar de Universiteit van Nueva Caceres
waar ik mijn Bachelor of Arts-graad in de psychologie behaalde.
Ik ben in 2004 naar Nederland gekomen. Op 10 juni 2006 ben ik door
bisschop Mgr. Punt priester gewijd in de Sint-Bavokathedraal te Haarlem,
waardoor juist die St. Bavokathedraal een bijzondere plek voor me
geworden is.
Na mijn wijding diende ik in diverse parochies van het bisdom. In 2012 ben
ik als kapelaan begonnen in de parochies van OLV Onbevlekt Ontvangen in
Nieuw-Vennep en St. Johannes de Evangelist in Buiten Kaag. Daar werd ik
warm ontvangen en had men veel geduld met me, waardoor ik me
langzamerhand zekerder ging voelen. Nederlands is een moeilijke taal,
maar veel vrijwilligers hielpen me en zo burgerde ik ook echt in.
In 2014 werd ik daar pastoor. Dus in totaal heb ik daar 9 jaar als priester
gewerkt. Nieuw-Vennep/Buitenkaag is een
samenwerkingsverband met twee kerkgebouwen
en twee verschillende geloofsgemeenschappen.
Het is boeiend om te zien dat elke geloofsgemeenschap zijn eigen energie en karakter
heeft. Ik verwacht dat ik dat hier in de toekomst
ook zal tegenkomen.
Toen Mgr. Hendriks mij op de hoogte bracht van
mijn nieuwe benoeming bij u, heb ik oprecht en
onmiddellijk geantwoord: “JA” (Mij geschiede naar
uw woord!). Het is een nieuwe uitdaging en ik vind
het een mooi avontuur. Ik houd ervan om veel
mensen en families te ontmoeten en ik hoop dat
in de toekomst in uw parochies ook te kunnen
voortzetten. Uiteraard zal ik mij ook inzetten om
zo snel mogelijk in mijn nieuwe omgeving gewend
te raken en ik hoop dat u mij daar bij zult willen
helpen en ondersteunen.
Het warme welkom dat ik nu al heb mogen
ervaren geeft mij heel veel vertrouwen in onze
toekomst!
God zegene u allen!
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In Memoriam
Geertruida Maria de Wit
Op donderdag 11 november hebben we voor Truus de uitvaartplechtigheid
gevierd in haar geliefde Apostelkerk. Truus was op 27 maart 1925
geboren aan de Maerelaan in Heemskerk op steenworpafstand van de
Laurentiuskerk waar zij gedoopt is.
Zo rond 1990 heeft zij de Apostelkerk ontdekt en werd zij vaste bezoekster
van zowel de weekmis als de zondagsmis. Altijd kwam zij op de fiets door
weer en wind en zelfs de gladde weg bij vorst en sneeuw kon haar niet
deren. Truus was heel gelovig en zij las ook veel over het katholieke geloof.
Ook deed zij mee in de gebedsgroep, eerst bij pater Nielen en later bij
ondergetekende. Enkele jaren geleden werd ze meer hulpbehoevend en
belandde ze in Elsanta. Daar ontving ze wekelijks de H. Communie. Op
dinsdag 2 november, Allerzielen, is ze bediend en heeft ze de laatste
sacramenten ontvangen. Dat heeft ze nog bewust meegemaakt en ze uitte
haar dankbaarheid daarvoor. Op vrijdagmorgen heb ik haar nog bezocht.
De communie ontvangen ging niet meer en diezelfde nacht is zij rustig
ingeslapen. Op de begraafplaats naast de Laurentiuskerk heeft ze haar
rustplaats gevonden.
Moge zij rusten in vrede.
Pastoor Niesten
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Geertruida Catharina Maria Vessies-Hulscher
Op 1 november, hoogfeest van Allerheiligen, vond de uitvaartplechtigheid
plaats van Truus Vessies-Hulscher. (Een nicht van Geertruida Maria de
Wit.)
Ze is op woensdag 20 oktober door mij bediend op haar kamer in Huis ter
Wijck. Die kennsimaking vormde tevens de aanleiding voor het verzoek
voor te gaan in de gezongen Requiemmis in de Apostelkerk.
Ze had de hoge leeftijd van 96 jaren bereikt en was moeder, oma en
overgrootoma van een groot gezin. Dat betekende dat de kerk goed gevuld
was met een uitgebreide familie. Zelf kwam zij uit een gezin van 15
kinderen dat huisde in een klein tuindershuis aan de Populierenlaan. Ik heb
daar nog een voorstelling van omdat ik geboren ben in een zelfde soort
huis schuin aan de overkant.
Tijden zijn veranderd en dat klonk ook door in de woorden door de
nabestaanden met ons gedeeld. De beleving van het geloof is ook zeker
veranderd t.o.v. hoe moeder en oma trouw is gebleven aan het geloof van
haar kinderjaren. Toen was en bleef zij in al die jaren daarna gericht op de
Goede Raadkerk. De sluiting ervan betekende dat de uitvaartplechtigheid
mocht plaats vinden in de Apostelkerk. De begrafenis vond daarna plaats
op Duinrust waar zij werd bijgezet in het graf van haar echtgenoot, Cor
Vessies die al 38 jaar geleden haar is voorgegaan op de weg naar de Heer.
Moge zij daar rusten in vrede.
Pastoor Niesten
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Hieronder leest u over 3 nagedachtenissen van overledenen die ik in onze
kerk in gebed heb meegenomen en bij wie ik in de uitvaartplechtigheden
ben voorgegaan of heb geconcelebreerd. Het gaat om:

Annie Rodenburg-Berkhout die op 7 november (feest
van de H. Willibrord) op 95-jarige leeftijd is overleden. Zij
is de moeder van Elly Twaalfhoven, voorzitter van de
Vereniging van Vrouwen in de RK Kerk en van pater
Cornelius Berkhout die lid is van de Gemeenschap van
de Gekruisigde en Verrezen Liefde. Hoofdvestiging is in
Maastricht, maar pater Cornelius woont in de
gemeenschap in Remagen. Zoon Aad, die verstandelijk
gehandicapt was, is in het voorjaar overleden. Pater
Cornelius kan altijd bij mij een logeeradres vinden als hij
overkomt en dan wil hij ook wel eens voorgaan in onze
Apostelkerk.

Johanna Maria van Dam - Spelbos overleed op 24
november nadat zij de dag ervoor de ziekenzalving
van mij had ontvangen. Zij was jarenlang een trouwe
bezoekster van de H. Mis in Westerheem. Eerst nog
met haar man die in 2019 is overleden. Mevrouw Jo
van Dam is 95 jaar geworden.

Cisca Thé, echtgenote van diaken Ron Thé en lid van
de gemeenschap de Zonnestraaltjes voor mensen
met een beperking, overleed op 24 november. Samen
met haar man Ron en hun zoon Jeffrey, die het
syndroom van Down heeft, waren zij vanaf het begin
trouwe deelnemers aan Geloof en Licht. Helaas moest
zij op 73-jarige leeftijd het leven laten, geveld door
corona.
Mogen zij allen rusten in vrede.
Pastoor H. J. Niesten
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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 Jessy van Engelen.

“Ik ben geboren in México en ik was 32 jaar
oud toen ik in Nederland aankwam
De reden om naar Nederland te verhuizen
was om kinderen een beter leven te geven,
ik denk dat dat de reden is waarom velen
van ons ons land en onze familie
achterlaten. Het is een heel moeilijke
beslissing, pijnlijk en verdrietig.
Ik heb gestudeerd om in de toeristen sector
te werken. In Nederland kon ik niet werken
voor wat ik heb gestudeerd omdat mijn
diploma hier niet geldig is
Sinds 1995 woon ik in de buurt van de parochie.
Ik heb een heel speciale band met deze parochie, ook om hoe de
parochianen en de priesters mij en mijn kinderen als familie behandelen.
Toen was er nog elke zondag kindernevendienst. Er was kinderkatechese,
en Teener Time en vieren met de kinderen Dat waren leuke tijden!
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Ik kom niet vaak bij andere kerkelijke activiteiten of bijeenkomsten wegens
tijdgebrek en omdat veel familie activiteiten ver van Beverwijk worden
georganiseerd
Het grootste verschil tussen de kerk in Nederland en México is het geloof
van de mensen en de priesters. Alles wordt gedaan met geloof en liefde,
mensen geloven en vertrouwen in God ondanks alle problemen en
armoede waarin ze leven. Het is vanwege dat geloof dat ze delen wat ze
hebben ook al zijn ze arm. Ze geven alles met liefde. Het motto van alle
Mexicanen is dat God zal voorzien
Ik zie de toekomst van de wereldkerk als een nieuwe dageraad gevuld met
het Licht van de Heilige Geest en natuurlijk zie ik ook groeikansen voor
onze parochie! We hebben de bescherming van onze lieve Moeder en de
Aartsengel Michael. Godzijdank komen er meer parochianen naar onze
parochie.
Mijn tip is dat je activiteiten moet organiseren voor gezinnen met kinderen,
en jongeren aan kan trekken met activiteiten zoals voorheen Teener Time.
Ik wil graag zeggen dat als er belangrijke beslissingen worden genomen
voor de parochie er rekening wordt gehouden met de parochianen. We
hebben ook het recht om een mening te hebben.
In het parochieblad zou ik wel iets willen lezen over het belang van de
biecht. En over de communie want er zijn misverstanden. Mensen die niet
in de kerk getrouwd zijn denken dat zij de communie mogen ontvangen.”
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Lourdesnovene anno 2021

Aan het slot lichtprocessie. Jong en oud deed mee.

Kinderen in het wit brachten een roos bij Maria

Toewijding aan Maria bij het slotgebed
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Tenslotte de handoplegging voor genezing

Maria met onze Poolse
vrienden

Maria zie
toe

Maria
onbevlekt
ontvangen

Vrijwilligers
Kees, Chris,
Martin,
Antonio en Roger
bouwen de grot op
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Lourdesnovene 2021 in beeld
Dat is te zien op de middenpagina met foto’s die gemaakt zijn op de
slotdag, zondag 24 oktober. Over het geheel genomen was er behoorlijke
belangstelling en opkomst, zeker op de hoogtijdagen maar ook op de
weekdagen was de belangstelling goed.
Op zondag 17 oktober was er kindernevendienst. O.l.v. Jessy en Paloma
hebben de kinderen een hele mooie Mariamozaiek gekleurd en die hebben
we op de grot geplakt onder Maria.
Een bijzonder gebeuren was ook de woensdagavond. Dat is zo ongeveer
de vaste avond voor de ziekenzalving die door 15 mensen werd ontvangen.
Een intens gebeuren waardoor deelnemers en anderen geraakt en getroost
mochten worden door de Geest van God.
In het verlengde daarvan en aansluitend op het thema genezing hielden we
zaterdag de zogenaamde Talitakumidag. Om 10.00 uur was de Grenspost
open en druppelden de deelnemers binnen. Met een groep van 20 openden
we met een lofprijzing o.l.v. gitarist Lucas. Leuke bijkomstigheid was dat dit
teamlid uit het verre Brabant de Apostelkerk goed kende want als kind ging
hij met oma Zoetmulder uit deze buurt mee naar de kerk.
Alle aandacht was er voor genezing van de mens in zijn geest, ziel en
lichaam. Dorien Kortooms en Rien van Egeraat, ervaren leden van het
Talitakumiteam, gaven een getuigende inleiding. In deelgroepjes spraken
we daar samen over. Met meegebrachte broodjes en de soep die werd
geserveerd werd de liefde door de maag ook goed verzorgd.
Tenslotte was er de handoplegging door twee teams en daarna mocht er
een diepe persoonlijk zegen worden ontvangen van de priester. De dag
werd heel geslaagd genoemd en het zette mij op het spoor dat we een
genezende kerk mogen zijn.
Die genezing werd ook weer geboden aan het slot van de afsluitende Mis
op zondag. Acht kinderen liepen gekleed in feestelijk wit mee met de
processie. Na de slotzegen mocht een ieder naar voren komen voor de
handoplegging met welk innerlijk doel dan ook. Sommigen waren tot tranen
bewogen. U kunt het e.e.a. terugzien op de foto’s op de middenpagina.
Met dank aan Maria, Onze Lieve Vrouw van Lourdes.
Pastoor Henk Jozef Niesten
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Kerstliederen in de stationshal
Met kerstmis mochten we naar huis; het
internaat was tussen kerst en oud en
nieuw gesloten. Het was vrijdagavond voor
kerstavond. Zondag zou het geboortefeest
gevierd worden. Mijn ouders woonden in
de Duitse deelprovincie Rheinland-Pfalz, in
een dorpje tegen de grens met Saarland
aan. Ik had de reis wel eens met de trein
gemaakt, maar een hele dag alleen in een
trein van de Deutsche Bahn was me toch
niet zo goed bevallen.
Mijn vader zou me komen ophalen. We spraken af in een stad in Limburg.
Zittend op een oranje leren bank, in een geelblauwe intercity snelde ik naar
deze plaats, die gebouwd is op fundamenten die haar oorsprong vinden in
de Romeinse tijd. Om zeven uur hadden we afgesproken. Op mijn horloge
stond de grote wijzer op twaalf en de kleine op zes. Door het raampje van
de deur keek ik naar buiten. De wagon rolde langs het perron, eerst nog
snel, zodat ik de stenen niet kon tellen, dan steeds langzamer totdat we stil
stonden. Het was altijd goed kijken aan welke kant de trein het perron
langskwam. Maar er was ruimte genoeg om van de ene kant naar de
andere van de coupé te kijken. Met mijn hand trok ik de grendel van de
deur omhoog; er klonk een sissend geluid en een bonk. De deuren
draaiden open, het leek wel een eeuwigheid te duren. Zo kwam ik in 'Het
Zuiden' aan. Tijdens mijn reis was de schemering ingetreden. Bij aankomst
zag het er donker uit en witte vlokken raakten mijn jas, die wit werd. Een
dag voor kerstavond bevond ik me daar met twee medereizigers in de
stationshal. Het viel me op: er was wat reuring.
In het midden van de betegelde hal stond een aantal mannen in zwart pak.
Nieuwsgierig als ik was, ging ik eens kijken. Daar had zich een hele groep
verzameld. Wat ik zag waren tien, misschien twaalf mannen van
middelbare leeftijd in smoking. Mijn trommelvliezen begonnen te trillen. In
de hal klonk het: ‘Stille nacht, heilige nacht’, voor mij en nog een ander
iemand. Het begon ingetogen zachtjes, pianissimo, waarna het geluid van
de donkere zware mannenstemmen aanzwol tot fortissimo. Ze zongen op
volle sterkte. De hele ruimte werd gevuld met het geluid van deze
Limburgse ‘Pavarottis’. Was dit nu de Maastrichter Staar, die daar een
(oefen)kerstconcert gaf? De generale repetitie? Buiten dwarrelden
sneeuwvlokken naar beneden en er vormde zich een witte deken over
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Maastricht deze avond. In het duister verlichtte een enkele lantaarn de
straat. Een privéconcert vanuit de hemel. Het was even echt kerst voor mij.
'Er is een Kindeke geboren op aard' galmde het door de ruimte. Het God'lijk
kind was geboren in de kerstnacht. Of het toen ook gesneeuwd heeft weet
ik niet. Maar dit jaar kregen we een witte kerst. Voor mij was het even een
stil moment tussen het kerstkindje en mij. Ik genoot van de prachtige
mannenstemmen van dit wereldberoemde koor.

Buiten was het koud en guur en donker. Binnen brachten de warme
stemmen verlichting. Hun aanwezigheid veranderde een kille ruimte in een
sfeervolle concertzaal. De liederen verwarmden mijn hart. Ik was even een
moment intens gelukkig. Na enige tijd keek ik naar buiten en daar kwam
mijn vader aanrijden. Hij was door de sneeuw helemaal vanuit Duitsland
komen rijden, 300 km heen en weer terug. Als hij iets zei deed hij het ook,
je kon op hem bouwen. Ik was blij om hem te zien, even iemand bij wie ik
me veilig voelde.
We dronken een kop koffie in de stationsrestauratie. We hadden nog een
lange reis voor de boeg, naar mijn moeder, ver weg in het andere vreemde
land. Kerstmis; een feest van vrede. Op dat moment was er vrede in mijn
innerlijk. Het was of de witte deken van sneeuw ook even mijn hart bedekte,
totdat de tijd voor de dooi weer aangebroken was. Zonder veel te zeggen
stapten we in de auto en ik hoorde de gordel vastklikken. De motor begon
zachtjes te brommen, waarna de wielen in beweging kwamen ..
Johan Gierlings
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Voorbereiding Eerste H. Communie 2021
Daar willen we mee beginnen op woensdag 9 februari om 16.00 uur. We
zullen dat uur terugkijken naar foto´s en filmpjes van de 1e H. Communie
op 22 augustus 2021 toen vier kinderen hun Eerste H. Communie mochten
ontvangen. Die vier waren Jhosriel, Byron, Samuel en Eliza. Die zijn dus
ook van harte welkom.
Samen met de nieuwe kinderen zullen
we deze eerste bijeenkomst houden in
een soort feestelijke opening.
Daarna gaan we met de nieuwe
kinderen verder. Om de 14 dagen
zullen we bijeenkomen op de
woensdagen om 16.00 uur in het
Pastoorshuis.
Willen de ouders hun kind bij mij
aanmelden via:
E-mail: hjozefniesten@planet.nl
of telefonisch 0251-294367

De Alpha-cursus
We zullen met het Alpha-team overleggen of we in februari weer een
verantwoorde start kunnen maken. Dat moet dan passen binnen de
maatregelen voor corona zoals die voor die tijd zijn aangekondigd. Hopelijk
wordt het klimaat gunstig en zouden we na 2 jaar weer een nieuwe start
kunnen maken. Heeft u interesse meldt u zich dan alvast maar aan bij:
Pastoor Niesten
Email: hjozefniesten@planet.nl of telefonisch 0251-294367
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Nieuws van de vormelingen.
Tijdens een prachtige viering op 30 oktober, hebben 19 jongeren (uit de
regio) het heilig vormsel van vormheer Mgr. Johannes Hendriks in de
Laurentiuskerk ontvangen.
Begin november zijn we in de Esplanadezaal (van de Mariakerk)met een
nieuwe groep jongeren samen gekomen voor een kennismakingsdiner.
We waren begonnen met een gebed en staken een kaars bij Maria aan.
We speelden eerst een leuk spel voor het diner, genaamd :’test je karakter
eigenschappen’. Hierbij werden 10 vragen gesteld met vijf verschillende
karakterbeschrijvende antwoorden waaruit de antwoorden gekozen konden
worden die het best bij je karakter zouden passen. Met de antwoorden
konden punten worden verzameld en die werden bij elkaar opgeteld.
Het aantal punten gaf aan wat je karaktereigenschap was: extravagant, een
blij ei, een denker, dagdromer of juist een beste vriend/vriendin.
We hadden in de groep vooral dagdromers en beste vrienden/vriendinnen.
Nadat het spel was geëindigd versierden de jongeren de zaal, dekten ze de
tafels en hielpen ze in de keuken. Vervolgens werd het diner gehouden,
waarna er werkboeken en bijbels uitgedeeld werden.
Tot slot gaf diaken Jaider een mooie catechese over de geloofsbelijdenis.
Ook hebben we tezamen met de jongeren correlerende bijbelteksten (met
de geloofsbelijdenis) blootgelegd. We vonden het een geslaagde avond.
“Ik geloof in God de almachtige vader, Schepper van hemel en aarde” was
het thema van 17 november. Wat geloven eigenlijk is, is voor velen nog
onduidelijk. Daarom gaf diaken Jaider een presentatie, waarin hij dit
uitlegde. Vervolgens lazen we tezamen uit de heilige schrift en werden er
vragen over de bijbel beantwoord.
Hierop volgde een Alphayouth-video, een discussie en een beantwoording
van in het werk boek gestelde vragen.
Een leuk spel kon natuurlijk niet ontbreken! Er werd levend Vier-op-een-rij
gespeeld en er was tijd om van wat lekkers te genieten.
Tot slot gaf Sandra haar getuigenis over het sacrament 'de doop'. Ze
deelde haar ervaring van de doop, hoe ze hier naar toe was gegroeid en
hoe de doop gaat als je volwassen bent. Haar zoektocht en beleving waren
boeiend en erg mooi om te horen.
Deo volente mogen wij in de maand december samenkomen.
Mede namens diaken Jaider en de begeleidsters van de vormselgroep,
Daniëlle Hummel
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Nieuws van de jongeren
Gelukkig konden we de afgelopen tijd onze jongerenbijeenkomsten weer
opstarten. Op 31 oktober hebben we met 16+ jongeren samen gegeten in
de Esplanadezaal en onder leiding van Iris een heel leuke én leerzame quiz
gespeeld. Team Diaken Jaider speelde tegen team Sindo – maar
belangrijker dan de wedstrijd was dat we tijdens de quiz veel leerden. Zo
moesten we bijvoorbeeld de Tien Geboden opschrijven, in de goede
volgorde! De geloofsvragen werden afgewisseld met algemene vragen. De
wedstrijd werd beslist door de vraag over de hoogste berg in Europa –
alleen Carlo wist die en dus won zijn team.
En op 7 november kon gelukkig onze eerste “gewone” jongerenbijeenkomst
voor de 12-16 groep na een lange tijd gewoon doorgaan. De tieners die op
30 oktober gevormd werden, waren nu ook uitgenodigd. Eerst zijn we in de
viering met het jongerenkoor naar de Heilige Mis geweest en daarna
hebben we samen met de 16+ groep geluncht. We waren met zovelen dat
we in de Esplanadezaal te weinig ruimte over hielden voor de
koffiedrinkende parochianen en moesten uitwijken naar een andere zaal!
Vicaris Bruggink bleef na de lunch bij de 12-16 jarigen en we hebben
gesproken over roepingen. Niet alleen de apostelen, en na hen priesters,
diakens en religieuzen, zijn door God geroepen. Ieder van ons heeft een
roeping! We lazen in de Bijbel over soldaten en tollenaars die bij Johannes
de Doper kwamen (Luc. 3:1-14) en over Martha en Maria (Luc. 10:38-42),
de zussen van Lazarus. Het hielp ons om te bedenken dat God van ieder
van ons iets vraagt. En als dat niet helemaal lukt, dan schiet Jezus ons te
hulp als we naar Hem luisteren, net als bij de wonderbare visvangst (Joh.
21:1-6).
Op 28 november hebben we gelezen in de brief aan de Hebreeën. We
kwamen er achter dat deze brief heel erg van deze tijd is. Veel mensen
weten niet goed hoe ze kunnen geloven. En waarom zou je geloven? De
dingen gaan voor de meeste mensen toch wel goed. Toch maakt iedereen
het wel een keer mee: dat je hulp nodig hebt. En dan “weten” veel mensen
gewoon dat God er is, maar om Hem om hulp te vragen, is er een band met
Hem nodig.
En daar begint de brief aan de Hebreeën mee: Eerst wordt verteld wie
Jezus was en waarom hij als een kwetsbare mens op aarde is gekomen.
Iedereen kent verhalen uit de Bijbel waarin als dingen goed gingen de
mensen zich afkeerden van God. Bijvoorbeeld in het Paradijs en later ook
in tijden van grote welvaart.
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De mensen hadden God immers niet nodig, misschien voelden ze zichzelf
wel als goden. Het moest dus een mens zijn die het ook weer goed zou
maken met God. Maar een gewone mens kon dat niet.
En dus kwam Jezus op aarde: In de brief legt de schrijver uit dat Jezus
mens was, maar tegelijk ook veel groter dan de engelen waarvan de
mensen wisten dat die heel machtig waren. Vergeleken met Jezus, stellen
de engelen maar weinig voor, zegt de brief eigenlijk. Jezus is God én
tegelijk is Jezus ook mens.
Aan het eind van het tweede hoofdstuk van de brief staat het duidelijk:
Omdat Hij zelf de proef van het lijden doorstaan heeft, kan Hij allen helpen
die beproefd worden. Jezus heeft ervoor gezorgd dat wij weer een band
met God hebben. Omdat God mens is geworden, kunnen we Hem dus om
hulp vragen!
In de Kersttijd willen we binnen de geldende coronamaatregelen een
Kerstdiner of -lunch organiseren met jongeren, tieners en vormelingen.
Meer informatie komt via de email. Wil je de uitnodigingen ook krijgen?
Meld je aan via sindo@xs4all.nl.
Sindo Núñez Queija

Tussendoortjes.
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Omdat er eens per maand in de Apostelkerk een kindernevendienst is, leek
het ons een goed idee om tussen twee kindernevendiensten door de
kinderen een werkje aan te bieden. Een werkje dat te maken heeft met het
evangelie van die desbetreffende zondag. De kinderen kunnen daar thuis
mee aan de gang gaan. Daar is uw hulp af en toe wel bij nodig. We hopen
dat het de kinderen zal aanspreken.

Lieve kinderen
Er staat een groot feest voor de deur: Kerstmis. Het feest waarin we de
geboorte van Jezus vieren. En niet alleen hier in Nederland, maar over de
hele wereld wordt dit feest gevierd. We vieren het op 25 en 26 december.
Wat staat er op het geboortekaartje van Jezus? Los het doordenkertje maar
op! Ook hebben we drie engeltjes voor in de kerstboom of bij het stalletje.
Maak een kopie van bladzijde 27. Kleur het engeltje en knip het uit. Draai
het jurkje naar achter en plak vast met de plakstrook. Plak vervolgens de
vleugeltjes er op. Om het engeltje op te hangen kun je met plakband een
dun touwtje in een lusje achterop plakken.
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De mantel van Jozef
Jozef was het elfde kind en de lievelingszoon
van Jacob. Toen Jozef 17 jaar werd, kreeg hij
van zijn vader een mooie mantel. Dat betekent
dat er iets nieuws, iets goeds in zijn leven gaat
beginnen. De mantel van Jozef loopt als een
rode draad door zijn levensverhaal heen (Gen.
30, 37–50). Steeds als Jozef iets belangrijks
overkomt, gebeurt er ook weer iets met zijn
kleren. Het begon met de broers van Jozef. Die
waren jaloers op Jozef, omdat hun vader meer
van Jozef hield dan van hen.
Jozef kreeg een droom. Hij vertelde die aan zijn broers: ‘We waren schoven
aan het binden en de schoven van jullie bogen neer voor mijn schoof die
rechtop bleef staan.’ De broers werden kwaad en zeiden: ‘Wil je soms
koning over ons worden?’ Na enige tijd kreeg Jozef nog een droom en ook
die vertelde hij aan zijn broers: ‘Ik zag dat de zon, de maan en elf sterren
zich voor mij bogen.’ Zijn vader Jacob berispte hem: ‘Moeten ik, je moeder
en je broers zich soms voor jou tot op de grond neerbuigen?’
Toen de broers een keer ver van huis de kudden weidden en Jozef hen op
verzoek van hun vader Jacob opzocht, zagen de broers hun kans schoon
en grepen hem, trokken hem zijn mooie mantel uit en gooiden hem in een
put. Ze smeerden de mantel in met het bloed van een bokje zodat hun
vader dacht dat Jozef vermoord was en ze
verkochten Jozef aan een karavaan die op
weg naar Egypte was. Jozef kwam als slaaf in
dienst bij Potifar, een hoveling van Farao.
De Heer was met Jozef, zodat het hem goed
ging. Potifar stelde Jozef aan als
toezichthouder over zijn huis en al zijn bezit.
Maar de vrouw van Potifar wilde Jozef
verleiden. Toen dat niet lukte, greep zij Jozef
bij zijn kleed, maar Jozef vluchtte weg en liet
zijn kleed in haar handen achter. Daarop
beschuldigde zij Jozef en gebruikte zijn kleed
als vals bewijs. Zo kwam Jozef onschuldig in
de gevangenis terecht. Maar de Heer was met
Jozef en zorgde ervoor dat hij bij het hoofd van de gevangenis in de gunst
kwam. Deze vertrouwde iedereen in de gevangenis en al het werk aan
Jozef toe.
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Enige tijd later begingen de schenker en de bakker van de Farao een
misstap en zo kwamen ze in de gevangenis, onder de hoede van Jozef.
Beiden kregen een droom en Jozef kon deze dromen uitleggen. De bakker
kreeg de doodstraf, maar de schenker werd vrijgelaten, maar eenmaal vrij,
vergat hij Jozef. Toen vele jaren later de Farao dromen had die niemand
kon uitleggen, herinnerde de schenker zich Jozef en hij werd uit de
gevangenis gehaald. Ze trokken hem schone kleren aan en brachten hem
bij de Farao. Toen Jozef de dromen succesvol kon verklaren, verhief Farao
hem tot onderkoning. Jozef kreeg een prachtig gewaad en een nieuwe
naam: Safenat-Paneach (= verlosser of redder van de wereld).
Toen kwamen er eerst 7 jaren van overvloed, waarin Jozef het overschot
aan voedsel liet opslaan, en daarna 7 jaren van hongersnood. Ook de
familie van Jozef leed honger en toen zij hoorden dat er in Egypte voedsel
in voorraad was, gingen zij naar Jozef, maar zij herkenden hem niet. Ze
bogen diep voor hem neer. Jozef herkende hen wel. Hij gaf hun voedsel
mee, maar pas bij hun tweede bezoek, toen ook Benjamin erbij was,
onthulde Jozef, wie hij was. Hij vergaf zijn broers, gaf hun nieuwe kleren en
geschenken en liet hun vader Jacob halen. Toen Jacob zijn lievelingszoon
Jozef, die hij jarenlang dood waande, levend in zijn armen kon sluiten, was
hij dankbaar en gelukkig.
Zoals Jozefs dure mantel er eens voor zorgde dat zijn broers woedend op
hem werden, zo tonen de nieuwe kleren die de broers van Jozef kregen,
dat er weer vrede is tussen hem en zijn broers. Toen Jozef zijn broers
vergaf zei hij tot hen: “Wees gerust en maak jezelf geen verwijten, dat jullie
mij als slaaf verkocht hebben, want God zelf heeft mij voor jullie uit
gezonden om jullie in leven te houden en velen het leven te redden.” Zo
heeft God alles ten goede gekeerd.
Clara ten Hacken

- 30 -

Sint Jozef in de Grenspost
Eindelijk hebben de vrouwen van de vereniging R.K. Vrouwen NoordHolland weer een bijeenkomst kunnen houden en wel op donderdag 18
november j.l. in de Grenspost, met voldoende ruimte en ventilatie.
Om 10.30 uur kwamen de leden bijeen voor een kopje koffie en om even
wat bij te praten, daarna was om 11.00 uur de jaarvergadering. Daarna zijn
we naar de kerk gegaan om de rozenkrans te bidden. Pastoor Niesten heeft
de H. Mis gecelebreerd en hij heeft verteld hoe Sint Jozef in zijn leven een
grote rol heeft gespeeld. Aansluitend was er Eucharistische Aanbidding,
waar ook verschillende parochianen aan deelnamen.
Om 13.00 uur gingen we lunchen in De Grenspost. Het was gezellig om
weer even met elkaar te spreken. Verschillende parochianen sloten zich aan
bij het middagprogramma met een lezing over Jozef uit het Oude Testament
verzorgd door Clara ten Hacken met een mooie powerpoint presentatie.
In het leven van Jozef uit Dotan vonden veel gebeurtenissen plaats:
-Jozef werd door zijn vader Jacob naar zijn broers gestuurd,
-hij gehoorzaamde direct, zonder aarzelen,
-zijn broers waren jaloers, ze gooiden Jozef in de put,
-hij werd verkocht aan een karavaan,
-door de vrouw van Potifar werd Jozef vals beschuldigd,
-in de gevangenis geworpen.
Het moet voor Jozef allemaal heel moeilijk zijn geweest. Ook al wist Jozef
niet wat Gods plan was, toch bleef hij trouw aan God ondanks deze
moeilijke omstandigheden. Jozef mocht ervaren dat God steeds bij hem
was in deze moeilijke tijd. Zo kwam hij uit de gevangenis en werd hij zelfs
onderkoning van Egypte. Zo kon hij ervoor zorgen dat zijn familie de
hongersnood overleefde. (Genesis 37 t/m 50)
Ook wij leven in een moeilijke tijd, maar dit verhaal geeft ons vertrouwen
dat als we dicht bij God blijven Hij ons ook door deze moeilijke tijd heen zal
leiden. We kunnen een voorbeeld nemen aan Jozef: Blijf op God
vertrouwen, wees niet angstig. God heeft alles in handen. God zal al het
kwade ten goede leiden. Dat is voor ons een troost en een bemoediging.
Met deze dagbijeenkomst sloten we aan bij het speciale Jozefjaar met dank
aan pastoor Niesten voor de genoten gastvrijheid.
Clara ten Hacken danken we voor de boeiende presentatie.
Belangstellenden zijn welkom bij onze dagbijeenkomsten, 3x per jaar.
Publicatie op onze website: www.rkvrouwen.nl.
Desiré Kol
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Een steen voor het kindje in de kribbe
Ons gezin telt vier jongens. Wouter, onze jongste is zwaar gehandicapt.
Toen hij werd geboren dachten mijn man en ik dat wij het niet aan zouden
kunnen, maar omringd met vrienden konden wij het wel aan. Op zijn werk
kreeg mijn man de vraag waarom wij geen vruchtwaterpunctie hadden laten
doen om te weten of de foetus gezond was. We hadden er samen over
gesproken wat we zouden doen als we wisten dat ons kindje gehandicapt
zou zijn. Allebei waren we ervan overtuigd dat we het met evenveel liefde
zouden ontvangen. Dat heeft mijn man ook aan zijn collega gezegd.
Wouter werd geboren in december, en ik lag met Kerstmis nog in het
ziekenhuis. ´s Nachts luisterde ik naar de Nachtmis. Daar vertelde de
priester het verhaal van het herdertje Ismaël. Hij ging Jezus bezoeken,
maar onderweg kreeg hij een steen tegen zijn hoofd. Hij had pijn, maar
stapte toch dapper verder met de steen in zijn zak. Als hij later naar huis
terugging, wilde hij die steen gooien naar de jongen die hem pijn had
gedaan. Bij de kribbe vertelde de kleine herder dat hij niets had om aan het
kindje te geven. Maar Maria vroeg of hij die steen die in zijn zak zat niet aan
het kindje kon geven: dat was voor Jezus het grootste geschenk.
De priester zei: “We hebben misschien allemaal zo’n steen. Laten wij die
ook geven in deze kerstnacht.”
We hebben ‘onze steen’ aan Jezus gegeven en Wouter werd voor ons een
echt geschenk. En dat is hij nog altijd. Toen mijn man plotseling stierf, was
Wouter er om mij over mijn verdriet heen te helpen, want ik moest mezelf
loslaten om hem te verzorgen en lief te hebben.
Ieder obstakel kan een springplank zijn, zolang we niet blijven steken in het
lijden, maar doorgaan met liefhebben.
Het kerstverhaal 'Een steen voor het kindje in de kribbe'
is geschreven door Lisette Celis, en is
gepubliceerd in het blad 'Nieuwe Stad' nov.dec.2020, van Focolare.
Tineke Bantz
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Contactformulier
Voor:
• Het ontvangen van het parochieblad
op uw huisadres
• Inschrijving in de parochie
• Een gesprek met de pastoor
• Het schrijven van een bericht of het stellen van een vraag
Hieronder kunt u uw naam, adres en eventueel bericht of vraag
noteren
Aanhef:
0 mevrouw
0 de heer
Achternaam en voorletter(s):
-----------------------------------------------------------------------------------Straat en huisnummer:
-----------------------------------------------------------------------------------Postcode en woonplaats:
-----------------------------------------------------------------------------------Telefoonnummer:
-----------------------------------------------------------------------------------E-mail:
-----------------------------------------------------------------------------------Uw bericht of vraag:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit formulier uitknippen en afgeven aan de koster of de pastoor.
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redactie
Marja Al
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pastoor Henk Niesten
Angela Sijmons
Elma van Vianen
adressenbestand
Kees Kramer
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bundeling en verspreiding
Roger Freeth – Beijneslaan 50 – 1947 HK Beverwijk
(tussenpersoon bezorgers)
vrijwilligers
het volgende parochieblad verschijnt
2 april 2022
inleverdatum kopij
voor 20 maart 2022
per e-mail: Redactieapostel@apostelkerk.nl
(graag als bijlage in een word-document)
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