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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 Ruben Torres 
 
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 
 
 
 

mailto:Grenspost@apostelkerk.nl
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Viering Goede Week,  Pasen en Pinksteren 2022 
 
Zondag 10 april Palm- of Passiezondag  
10.00 uur eucharistieviering (dameskoor) 
 
Donderdag 14 april, Witte Donderdag    
(met de gehele dag uitstelling)  
Viering van de instelling van de H. Eucharistie 
17.00 uur tot 19.00 uur biechtgelegenheid 
19.00 uur eucharistieviering (herenkoor) 
Eucharistische aanbidding na de eucharistieviering tot 21.00 uur 
 
Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag 
Viering van het lijden en sterven van de Heer  
15.00 uur kruisweg 
16.00 uur tot 17.00 uur biechtgelegenheid 
19.00 uur dienst van Goede Vrijdag (herenkoor en volkszang) 
 
Zaterdag 16 april, Paaswake      
21.00 uur (herenkoor) 
 
Zondag 17 april, 1e Paasdag 
10.00 uur eucharistieviering 
(herenkoor) 
 
Maandag 18 april, 2e Paasdag 
10.00 uur eucharistieviering 
(dameskoor) 
 
Zondag 24 april, 
Barmhartigheidszondag   
10.00 uur eucharistieviering (herenkoor) 
 
Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag   
10.00 uur eucharistieviering (herenkoor) 
 
Zondag 5 juni, 1e Pinksterdag 
10.00 uur eucharistieviering (herenkoor) 
 
Maandag 6 juni, 2e Pinksterdag 
10.00 uur eucharistieviering (dameskoor) 
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Lief en leed 
 
Daar hadden we op school een pot voor.  
Bij tijd en wijle werd een collega getroost of verblijd met een bloemetje o.i.d 
uit de lief-en-leedpot. Het doet me denken aan ons parochieblad dat ook 
steeds gevuld wordt met lief en leed. De actualiteit geeft daar ook vaak 
aanleiding toe. 
Zo vinden we een artikel van Johan Gierlings over depressiviteit aan de 
hand van het verhaal van de profeet Elia. Vanuit eigen ervaring weet hij hoe 
goed het is bemoedigd  te worden en anderen te bemoedigen. 
Dat mag zeker ook gelden voor diegenen die in oorlog zijn verwikkeld, 
waarover een inleidend hoofdartikel mijnerzijds en van de zijde van Clara 
ten Hacken een historisch overzicht over de ontwikkeling van het 
christendom in Rusland en Oekraïne en de betekenis van Vladimir die zijn 
naam heeft geleend aan de hoofdrolspelers in het conflict: Vladimir Poetin 
en Volodymyr Zelensky. 
We mogen bidden dat zij zich tot de Allerhoogste wenden en dat hun 
patroonheilige voorspreker mag zijn in hun felle strijd. Het gebed tot de 
heilige aartsengel Michael dat u ook tegenkomt mag daar een steun in zijn. 
 
Steun in het gebed heb ik zelf ook ondervonden na het incident op 
maandagavond 14 maart. ‘Het licht ging uit’, zo ervaarde ik de hartstoornis 
tot 2x aan toe. Door een schietgebed hield ik de zinnen bij elkaar en deed ik 
een beroep op Jos en Lida, mijn broer en schoonzus. Die stonden 
onmiddellijk klaar en na een halve nacht Spaarne Gasthuis brachten ze me 
weer terug in Beverwijk. 
Zo kon ik toch enkele dagen later, op 19 maart, mijn 
74ste verjaardag vieren.  
Dit mag een nieuw jaar worden met uitzicht op 
bijzondere gebeurtenissen zoals het 60-jarig jubileum 
van de parochie en de organisatie ervan waar Martin 
van Kleef naar refereert in dit parochieblad. En als we 
dan een jaar verder zijn dan hoop ik mijn 75ste 
verjaardag te vieren en mijn zilveren priesterjubileum. 
Via ons mooie parochieblad de Apostel houden we u 
van alle lief en leed op de hoogte. 
 
Uw zeer dankbare pastoor Henk Jozef Niesten 
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Oorlog in Europa 
 
Dagelijks horen en zien we afschuwelijke beelden van kapotte gebouwen 
en straten en mensen die op de vlucht zijn. 
Er is een groot conflict in het oosten en heel 
Europa voelt zich erbij betrokken, zo niet direct dan 
toch indirect. Hoe is het zover kunnen komen. We 
zijn geen van allen spelers in deze strijd. Toch 
kunnen we onze inbreng hebben. Dat kan, zo je 
wilt, door je materiële en financiële bijdrage te 
leveren. Misschien voel je je wel geroepen en 
uitgenodigd om zorg te bieden aan vluchtelingen uit 
Oekraìne. In onze Apostelkerk bidden we dagelijks 
om vrede in Oost-Europa en we roepen daarbij de 
aartsengel Michaël aan. Zijn beeld staat sinds kort 
bij de ingang van de dagkerk. Een strategische 
plek, vanuit zowel de dag- als hoofdkerk goed 
zichtbaar zoals je hiernaast op de foto kunt zien. 
 
 

Opmerkelijk om te zien hoe een wolkenformatie 
boven Kiev de duidelijk herkenbare contouren 
toont van dezelfde aartsengel. Er is dus een 
strijd gaande tussen broeders uit een Slavisch 
geslacht, Russen en Oekraïners. Volkeren die 
verwant zijn aan elkaar en naast elkaar leven. 
Ze hebben ook christelijke roots en Kiev is de 
plaats waar de Russisch Orthodoxe kerk door 
grootvorst Vladimir is gesticht. Clara ten 
Hacken schrijft hierover in het artikel in deze 
Apostel dat ons meer info verschaft over de 
christelijke roots van Rusland en Oekraïne.   

 
Hieronder het gebed tot de heilige aartsengel: 
 

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 doe gevoelen. 

En gij, vorst van de hemelse legerscharen,  

drijf satan en de andere boze geesten,  

die tot verderf van de zielen over de hele wereld rondgaan, 

door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen 
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Nieuws uit het samenwerkingsverband en locatieteam  
 

Regio, samenwerkingsverband ‘De Heilige Familie’ 
In de bestuursvergadering dd. 16-02-2022 van het samenwerkingsverband 
hebben alle parochies zich aangesloten bij het vastenactieproject van de 
Apostelkerk. Alleen de St. Eloyparochie behartigt haar eigen project.  
Met vereende kracht zullen wij proberen om het bedrag van € 21.700,- bij 
elkaar te brengen om het dak van de nieuwe kerk in Wombing Ikui in 
Kameroen te realiseren.  
U leest elders in dit blad meer over het vastenactieproject. Deken Floris 
Bunschoten heeft een artikel over dit project geschreven. U kunt daar ook 
lezen, hoe u uw bijdrage aan de vastenactie kunt geven. 
 
Locatieteam Apostelkerk 
De kerstbroden, die wij met Kerstmis uitgedeeld hebben aan onze zieken, 
ouderen en vrijwilligers, zijn met dankbaarheid ontvangen. Ze waren erg 
smakelijk. 
 
Wij zijn blij dat de coronamaatregelen opgeheven zijn. Alle knielbanken in 
de kerk zijn weer aangebracht en we mogen weer koffie drinken in het 
Tolhuis na de zondagse Hoogmis. 
Wij hopen dat vele parochianen hieraan deelnemen zodat u uw 
medeparochianen wat beter kunt leren kennen, vooral met het oog op het 
naderende jubileum van het 60-jarig bestaan van onze Apostelkerk. 
 
In het samenwerkingsverband zijn de tarieven van de liturgievieringen 
behandeld. Wij lopen aardig in de pas met onze tarieven. Alleen het tarief 
van het misstipendium is in de Apostelkerk aan de lage kant. Wij willen dit 
gelijk trekken met de andere parochies en dit stellen op € 10,- per 
misintentie. Dit gaat in per 1 april. Voor degenen die reeds voor het gehele 
jaar misintenties hebben opgegeven, blijft het oude tarief van toepassing.  
 
Op 10 maart was de stand van de actie kerkbalans € 13.075,-. Dit was 
inclusief de nog te verwachten maandtermijnen. In 2021 was het 
eindbedrag € 14.710,-.  
Het jaar is nog niet om. Wij danken u alvast hartelijk voor uw gulle gaven. 
 
Bij het vieren van het 60-jarig jubileum willen we dat alles rond de kerk er 
netjes uit ziet. Onze tuinman Vick, die ook niet meer de jongste is, heeft 
hiervoor geen aansporing nodig. Hij schoffelt en harkt bijna iedere dag, 
zodat de tuinen er prachtig bij liggen. 
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Het hekwerk echter is na 60 jaar aan vervanging toe. Roger, Chris, Antonio 
en Kees hebben aan het locatieteam een voorstel gedaan om het hekwerk 
te vervangen door een houten hek. Dit voorstel is aangenomen. Zij zullen in 
de komende weken de handen uit de mouw steken om dit te realiseren. 
Ook de sacristie zullen zij onderhanden nemen. De sacristie moet van een 
nieuwe verflaag worden voorzien. En dat alles voor het 60-jarig jubileum. 
 
Bij het Mariabeeld vooraan in de kerk staat meestal veel kaarsen te 
branden. Er stond zelfs een grotere kaars naast het Mariabeeld. IJverige 
parochianen willen de kosters helpen door de kaarsen (met kracht) uit te 
blazen, met het gevolg dat het kaarsvet aan het Mariabeeld en aan het 
blauwe gordijn geplakt zit. Wilt u het uitblazen van de kaarsen overlaten 
aan de kosters; zij zijn professionals in het uitblazen van kaarsen! 
 
Martin van Kleef 
 

Het 60-jarig bestaan van de Apostelkerk 
 
Op zondag 3 juli vieren wij het 60-jarig bestaan van de Apostelkerk. 
’s Middags om 14.00 uur is de Pontificale Hoogmis met Mgr. Jan Hendriks 
als hoofdcelebrant. Verder zullen de oud-pastoors en de priesters uit de 
regio uitgenodigd worden. Om dit alles goed voor te bereiden hebben wij 
een jubileumcommissie ingesteld. Hierin zitten pastoor Niesten, Louise 
Dijkman, Marja Al, Jeroen Mous en Martin van Kleef. We hebben reeds 2 
vergaderingen achter de rug en de festiviteiten beginnen vorm te krijgen. 
 
Het jubileumfeest begint dus op 3 juli. Dit is de start van het jubileumjaar. In 
dat jaar willen we maandelijks allerlei activiteiten ontwikkelen, zoals 
voordrachten, foto expositie, musical, filmmiddag, dagbedevaart, 
fietspuzzeltocht, pianoconcert, jubileumnoveenkaars, etc. 
U ziet wel dat wij genoeg items hebben om het jubileumjaar luister bij te 
zetten. 
Het is ook een unicum dat een noodkerk, die bedoeld was om 6 jaar te 
bestaan (het bisdom eiste dat de afbetaling van de kosten van de noodkerk 
in 6 jaar zou geschieden aan het Kerkenfonds van het bisdom, want daarna 
moest een stenen kerk komen) de 60 jaar zou halen.  
In de volgende editie van ons parochieblad ‘De Apostel’ zal u meer lezen 
over de oprichting van de parochie, de financiering van de Apostelkerk en 
van de grond. Verder natuurlijk over de activiteiten in het jubileumjaar. 
 
Martin van Kleef  
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Vastenactie 2022   
 

Help in Kameroen een kerk bouwen 

 
Doet u mee? De regioparochie de H. Familie (Castricum, Uitgeest, 
Heemskerk, Beverwijk, Velsen Noord) en de  St. Odulphusparochie in 
Assendelft en de Maria Magdalenaparochie in Zaandam slaan de handen 
ineen. We willen een laatste duwtje geven om een project te laten slagen. 
We kregen een bericht van de Mill Hill-broeder Huub Welters, ons goed 
bekend als de trouwe medewerker van pater Jaap Nielen m.h.m. die na zijn 
emeritaat weer in Noord-Holland was neergestreken en enkele jaren terug 
overleed. De broeder vraagt nu onze hulp in de vorm van gebed en 
financiële gave.  
 
De katholieke gemeenschap in Wombong groeit uit zijn voegen. De kerk is 
letterlijk te klein. Momenteel gaan de kerkgangers naar de Mis en 
plechtigheden in schoollokaaltjes.  
Zijne excellentie mgr. A. Nkea Fuanya, aartsbisschop van Bamenda heeft 
daarom toch maar toestemming gegeven voor de bouw van een nieuw, 
groter katholiek kerkgebouw dat de parochianen in Wonbong zo hard nodig 
hebben.  
De muren en gevel van de kerk moeten bovendien beschermd zijn tegen 
modderstromen van het regenseizoen. Vandaar dat behalve kerkmuren ook 
keermuren moeten worden opgetrokken.  
De kerkbouw biedt werkgelegenheid aan de plaatselijke aannemers en 
leveranciers van materialen maar ook de gelovigen zelf helpen zoveel 
mogelijk mee en architect-broeder Welters is er druk mee doende dit alles 
te coördineren.  
Vorig jaar is niet gelukt om het hele bedrag bijeen te brengen dat daarvoor 
nodig is. Nu is dus nog € 21.700,- nodig. 
 
Laten we in deze Veertigdagentijd iets geven voor onze geloofsgenoten en 
iets uitsparen van onze eigen overvloed. De vastentijd is immers een tijd 
van gebed, boete en het geven van aalmoezen. 
Dat dit Vastenaktieproject gezegend mag worden. 
 
deken F. Bunschoten 
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Wij zijn als Apostelkerk heel blij dat zoveel parochies met de Apostelkerk 
mee doen om het bedrag van € 21.700,- bij elkaar te verzamelen.  
Vanuit de Apostelkerk heeft iedere parochie tenminste 500 
Vastenactiekaarten gekregen om reclame te maken en mensen te 
stimuleren om te geven voor het kerkdak in Kameroen. 
Na de 1e zondag van de vasten kwam er bij de Apostelkerk reeds een 
bedrag van € 1.600,- binnen, een verheugend teken. 
 
Uw bijdrage aan de vastenactie kun u overmaken op  
rekening NL12INGB 0655 9139 98 t.n.v. Kerkbestuur Apostelkerk  
onder vermelding van Vastenactie Kameroen 2022. 
U kunt uw giften ook deponeren in de paarse bussen in de Apostelkerk. 
 
Martin van Kleef, penningmeester 
 

 
 

 

In memoriam Thea Tromp - Hendriks  
 
Op 30 december is deze 94-jarige vrouw van de vroegere dirigent van het 
herenkoor, de heer Piet Tromp, overleden. Op 7 januari vond de 
Requiemmis plaats in de Apostelkerk, waarna zij op de begraafplaats 
Duinrust is bijgezet in het familiegraf.  
Zowel op de rouwcirculaire als op het liturgieboekje stond een notenbalk 
getekend. Dit mag aangeven hoe zij vele jarenlang muziekles heeft 
gegeven zowel op de muziekschool Beverwijk als in verschillende klassen 
in het basisonderwijs. Zo deed zij dat in mijn klas toen ik als onderwijzer 
verbonden was aan de Apostel Mattheusschool.  
Zoon Ton Tromp heeft tijdens de Requiemmis de Latijnse gezangen solo 
uitgevoerd wat heel goed klonk.  
Moge Theodora Maria Johanna Tromp - Hendriks rusten in vrede. 
 
Pastoor Niesten 
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Afscheid van de Nationale Raad van Geloof en Licht 
 

Dat nam ik op de bijeenkomst op 13 maart in Wijk aan Zee. Voor mij dicht 

bij huis als inwoner van Beverwijk. Meestal vinden de vergaderingen van de 

N. R. plaats in het zuiden van het land. Dit betekent dat je de hele zaterdag 

bezet bent. Als actieve parochie-pastoor  is er dan nog de 

parochieverplichting van de Avondmis. Dus nam ik na 8 jaar als 

hoofdaalmoezenier het besluit om er een punt achter te zetten. Dat deden 

we in Het Boegbeeld, de horecagelegenheid van de zoon van één van onze 

groepsleiders. Daar werden we heel gastvrij ontvangen. 

 

Ik vond de locatie wel symbolisch, want Geloof en Licht heeft het bekende 

logo met de deelnemers in een bootje. En wat mag daarbij dan het 

boegbeeld zijn? Ik zou kiezen voor Onze Lieve Vrouw van Lourdes want 

daar en bij haar is de geboorteplek van Geloof en Licht in 1971. 

 

In 2010 ontstond de gemeenschap de 

Zonnestraaltjes in Haarlem en werd ik 

aalmoezenier en in 2014 hoofdaalmoezenier 

van de gemeenschappen in Nederland. Met dat 

laatste ben ik nu gestopt. Niettemin heeft G&L 

mijn hart gestolen en blijf ik nog steeds 

meevaren in het G&L bootje maar niet meer als 

kapitein-hoofdaalmoezenier.  

 

Als dank werd ik verrast met een prachtige 

rozenplant op stok en met het beeldje van de 

liggende en slapende Sint Jozef, het favoriete 

beeldje van Paus Franciscus. Die schrijft zijn 

actuele zorgen op een briefje en legt dat onder 

Sint Jozef en zelf kan hij dan goed de slaap 

vatten. Ik ga dat ook maar eens doen.  

 

Ex-hoofdaalmoezenier 

pastoor Henk Jozef Niesten 
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Alpha-cursus gaat weer van start 
 
De 9e Alpha-cursus in de Grenspost bij de Apostelkerk begint op 
dinsdagavond 19 april. We hopen dan weer vele deelnemers te mogen 
begroeten voor die bijzondere geloofscursus.  
Dat die bijzonder is mag je wel stellen, want deze cursus heeft inmiddels 
een bereik van miljoenen mensen over de gehele wereld.  
De aantrekkingskracht zit niet alleen in de geestelijke inhoud over het 
christelijk geloof, maar zeker ook in de gezamenlijke warme maaltijd waar 
we elke avond mee beginnen. Om 18.30 uur staat de tafel gedekt en kun je 
gratis aanschuiven. Want dat is ook een kenmerk, de cursus is gratis, een 
vrijwillige bijdrage mag natuurlijk altijd.  
We mogen deze keer ook enkele bijzondere sprekers begroeten, zoals 
bisschop Jan Hendriks die zal vertellen over ‘Hoe het zit met de kerk’.  
 
We komen bijeen gedurende 10 avonden:  
van 19 april t/m 31 mei van 18.30 – 21.00 uur.  
Op 28 mei houden we de Alphadag.  
 
Wie meer wil weten over het christelijk geloof in God, Vader, Zoon en Geest 
of zich daar meer in wil verdiepen is van harte welkom in de Grenspost aan 
de Van Riemsdijklaan 120 (naast de Apostelkerk) in Beverwijk. 
Voor meer info of voor aanmelding kun je bellen met pastoor Henk Niesten: 
tel. 294367 of mailen: hjozefniesten@planet.nl  
 

 

 

mailto:hjozefniesten@planet.nl
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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 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 Isamary Rodriguez. 

  
Ik ben Isamary Rodríguez (Isa)  
Ik ben geboren in de Dominicaanse Republiek. 
Ik ben naar Nederland gekomen voor studie/ 
familie. Ik ben heel jong hier gekomen en ik woon 
19 jaar in Nederland. Ik heb een dochter van 9 
jaar, Eliza. Ik ben gescheiden. Ik bezocht 
verschillende kerken maar de laatste 2 jaren ben 
ik bijna de hele week hier in de kerk. Ik voel me in 
deze kerk thuis. Ik ben een zomer eventjes 
gekomen om deze kerk te zien en toen ik pastoor 
Niesten voor de eerste keer ontmoette hoorde ik 
even een stem die mij zei: dit is een heilige 
pastoor. Toen ik met hem ging praten vond ik 
hem een heel aardig en open persoon die 
geïnteresseerd was in de mensen die in deze 
kerk komen dus heb ik besloten om hier te blijven 
komen. Ongelofelijk dat ik me gelijk zo thuis 
voelde. Onze parochie is heel bijzonder en een van de weinige die de hele 
week de mis aanbiedt en traditioneel is. Onze pastoor maakt de feestdagen 
en de ceremonies van de heiligen en Maria feesten heel bijzonder en 
iedereen doet mee aan de hele jaarkalender. Ik voel dat we samen met 
onze pastoor een kerk zijn. 
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De Kerstgroep die tot leven kwam 
 
Ieder jaar met Kerstmis wordt in de Apostelkerk een prachtige 
beeldengroep aan de voet van het altaar uitgestald. Bij het ontvangen van 
de Communie heeft men dan zicht op het kindje in de kribbe. De engel, 
Jozef en Maria, de herders en de drie koningen; ze staan er allemaal bij, 
ieder beeld op zijn vaste plekje. 
Tijdens de Kerstviering op 1e Kerstdag werd om 10 uur het kerstverhaal 
voorgelezen met afwisselend een gezamenlijk gezongen kerstlied. Toen 
ontstond er plotseling beweging voor het altaar: de beeldengroep kwam tot 
leven. Jozef en Maria kwamen aangelopen, namen plaats voor het altaar 
en legden het kindje Jezus in de kribbe. 
En zie … plotseling liepen er engelen door de middenpaden van de kerk, 
met hoog in de lucht geheven een banier met de tekst: Gloria in excelsis 
Deo. Zij verkondigden het Goede Nieuws allereerst aan herders die hun 
schapen weidden. Ook zij kwamen in beweging en liepen door de kerk, op 
weg naar de stal. 
Ten slotte waren er ook drie koningen met mooie kronen op. Zij hadden 
geschenken bij zich voor het pasgeboren Kind. Eén van de engelen maakte 
onverwachts ‘een extra rondje door de kerk’ en vergezelde de drie 
koningen voor het geval zij de ster uit het oog mochten verliezen… 
 
Zo kwam het hele Kerstverhaal voor onze 
ogen even tot leven. Met dank aan alle 
kinderen, zo mooi verkleed, die allemaal 
hun eigen rol in het grote verhaal van de 
geboorte van het Kerstkind Jezus hadden. 
Of je nu herder bent of koning: Jezus is 
gekomen voor ons allemaal. Laten we dan 
ook, net als de herders in het veld en de 
koningen die kwamen van verre, in 
beweging komen en op zoek gaan naar die 
Jezus, de Zoon van God. Voor ieder die 
zoekt zal Hij zich altijd laten vinden. 
 
Elma van Vianen 
 
 
PS.  Zie de middenpagina’s met mooie foto’s 
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Even terug naar Kerstmis 2021 
10 kinderen deden mee aan het Kerstspel 

1 
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Nieuws van de jongeren en tieners 
 
Gelukkig konden we vanaf februari weer bij elkaar komen!  
Dit jaar hebben we ons tijdens de vastentijd samen met de tieners en 
jongeren voorbereid op het komende Paasfeest. Vorig jaar hebben we dat 
online gedaan, maar dit jaar kwamen we elke zondag van de vastentijd bij 
elkaar, aansluitend op de zondagse mis in de Mariakerk. Meteen na de mis 
om 12.00 uur aten we samen een broodje en hadden we (apart voor elk 
van de twee groepen) een korte bijeenkomst tot ongeveer 13.00 uur. Door 
samen toe te leven naar Pasen, zullen we het grote feest van Jezus’ 
verrijzenis straks nog beter kunnen vieren! 
Wil je meer weten? Dan kun je een email sturen naar sindo@xs4all.nl  
dan zet ik je op de verzendlijst.  
Kijk ook eens op de Facebook pagina voor kinderen, tieners en jongeren 
van onze regio: www.facebook.com/groups/YOUth0251/ 
 
Sindo Núñez Queija   
 

Nieuws van de vormelingen 
 
“Die ontvangen is van de Heilige geest, geboren uit de maagd Maria.” 
In januari kwamen we met de vormelingen bijeen. Diaken Jaider ging ons 
voor in gebed, waarna hij ons catechese gaf over de Heilige Geest en het 
Sacrament van het Heilig Vormsel. 
Hierna keken we naar een filmpje van Alpha Youth en bespraken we de 
bijbehorende vragen in kleine groepjes. 
Na een welverdiende pauze was het tijd om de benen te strekken en een 
leuk spelletje te spelen, voordat onze gastspreker zijn intrede deed. Helaas 
was hij fysiek niet aanwezig, omdat hij in quarantaine zat, maar dankzij een 
verbinding via zoom kon dit wel. Hij vertelde ons het verhaal over David, die 
door de profeet Samuel gezalfd werd met chrisma als teken dat hij 
uitverkoren was door God om koning te worden van Zijn volk. Hij legde de 
vormelingen dit gebruik uit, zodat ook zij weten waarom er gezalfd wordt 
met chrisma bij het ontvangen van het Vormsel van de bisschop.  
Door het vormsel te ontvangen, bevestig je dat je bij Christus wilt horen en 
het geloof wilt uitdragen. Dat kan met woorden, maar ook met daden. De 
heilige geest helpt ons hierbij: Hij is God met ons, hij is God met jou. De 
bron van kracht en vrijheid en Hij vult onze harten met liefde van God. 
 
Mede namens Diaken Jaider en de begeleiders van de Vormselgroep, 
Daniëlle Hummel. 
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Ouderen bezoeken 
 
Dat wil Shirley Bol gaan doen en ze heeft aan 
pastoor Niesten gevraagd om adressen van 
ouderen die wel bezoek namens de parochie 
willen verwelkomen. Het biedt ook een 
mogelijkheid om het wel en wee, en lief en leed 
uit te wisselen. Misschien kan de Apostelkerk of 
de pastoor van betekenis zijn en is Shirley dan 
degene die daarin bemiddelt.  
De eerste bezoeken zullen plaats vinden na 
Pasen en als u het op prijs stelt om bezoek te 
ontvangen van Shirley kunt u haar bellen onder 
nummer 0621943282 
 
 

 

 
 
 

Lieve kinderen 
 
Als deze “Apostel” verschijnt, zitten we nog in de Veertigdagentijd. 
We hebben in de kerk het verhaal gehoord van een zoon die zijn eigen weg 
gaat, maar later gelukkig toch weer terugkeert naar het huis van zijn Vader. 
De Vader die erg barmhartig is en blij is dat zijn verloren zoon weer terug is. 
Jullie weten wel wie er met de Vader wordt bedoeld. Daar hebben we een 
kleurplaat van bijgevoegd, maak er wat moois van! 
En natuurlijk gaan we ook aan de slag met het grootste feest van het jaar, 
Pasen. We vieren dan dat Jezus is opgestaan uit de dood. Je ziet op de 
afbeelding bij de puzzel dat de steen is weggerold. Dan begint het nieuwe 
leven van Jezus. Weet jij de oplossing van de puzzel? 
Bij Pasen horen ook eitjes, ook een teken van nieuw leven. Wat gaan we 
daarmee doen? Jullie mogen na de H. Mis van het Hoogfeest van Pasen, 
dat we op 17 april vieren, paaseitjes zoeken rond de kerk.  
Veel plezier alvast!  
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Koptische Kerk vindt onderdak in de Vredevorstkerk 
 
Op 12 februari jl. hield de nieuwe gemeenschap 
de openingsceremonie in de kerk aan de Laan 
der Nederlanden. Elke woensdag en zaterdag zal 
men daar samenkomen voor de goddelijke 
liturgie en voor katechese-bijeenkomsten. 
Bisschop Anba Arseny ging voor in de liturgie en 
had een woord van welkom aan de nieuwe 
parochianen waaronder opvallend veel jonge 
gezinnen. De nieuwe kerkgemeenschap is 
toegewijd aan St. Maria en Sts Petrus en Paulus. 
Zij zijn dus onze nieuwe buren die eigenlijk 
dezelfde naam dragen als de Apostelkerk.  
Een goede reden om als goede buur de 
gemeenschap welkom te heten. Samen met 
Clara ten Hacken die bekend is met de Koptische 
cultuur omdat zij afgestudeerd is op Kopto-Arabische manuscripten, togen 
we naar de Vredevorstkerk aan de overkant van het Willem 
Alexanderplantsoen. 
We werden hartelijk welkom geheten door bisschop Anba Arseny en we 
boden hem een paaskaars aan. We werden uitgenodigd voor de lunch en 
we wisselden onderlinge levenservaringen uit in de Nederlandse taal want 
die is de bisschop goed meester. Natuurlijk kwam ook de Apostelkerk ter 
sprake en het aanstaande jubileum van de noodkerk die nu al weer 60 jaar 
bestaat. De verjaardag wordt zo mogelijk elk jaar op het feest van Petrus en 
Paulus, 29 juni, gevierd. Daar lag dan ook een overeenkomst met de 
Koptische gemeenschap die ook aan Petrus en Paulus is toegewijd. 
We wensen de gemeenschap een goede tijd toe aan de rand van de wijk 
Meerestein in Beverwijk. 
 
Pastoor Niesten 
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Elia onder de bremstruik 
 
Als er tegenslag is in ons leven 
 
Soms is er tegenslag of teleurstelling in ons leven. Dan kun je zo van die 
dagen hebben dat je somber bent. In onze beleving lijkt alles dan wat 
kleurloos en grijs.  
 
Ik heb meer dan eens van die momenten dat mijn emoties wat vlak zijn. Ik 
heb nergens zin in en alles lijkt een beetje zinloos. In die tijden vraag ik me 
af: 'waar doe ik het allemaal voor?’ Heeft u ook wel eens zo'n dag? 
Allemaal hebben we soms momenten waarin het een beetje tegen lijkt te 
zitten. Ik moet ook oppassen dat ik dan niet naar anderen ga kijken. Want 
in mijn ogen hebben bijvoorbeeld mijn buren of vrienden en familie het al 
gauw goed voor elkaar, terwijl ik in de problemen zit. Dus wat begint met 
een sombere stemming mondt uit in zelfmedelijden en ook jaloezie en 
boosheid kunnen daarna de kop opsteken.  
 
Waarom ik? Vragen we ons dan af  en 'waarom moet ons dit overkomen?' 
En uiteindelijk  steekt dan ook de gedachte de kop op: 'wat is Gods rol in 
het plaatje?'. Ik realiseer me nu dat God in de eerste plaats niet onder de 
indruk is van ons zelfmedelijden, maar Hij geeft kracht om door te gaan.  
Hij denkt in mogelijkheden.  
 
Misschien kent u het verhaal van de profeet Elia (1 Kon 19). Na een grote 
overwinning op zijn tegenstanders vluchtte hij voor een vrouw die hem naar 
het leven stond. Daarna kwam hij in de woestijn terecht. Zo kunnen wij ons 
door een sombere stemming ook wel in de woestijn voelen. Het verhaal 
situeert het mooi dat Elia onder een struik gaat liggen. Terneergeslagen op 
een afgelegen plaats, helemaal alleen zonder andere mensen. 'Laat mij 
maar sterven, ik ben niet beter dan mijn voorouders' klaagt hij tegen God.  
Zoals wij ons ook wel eens terugtrekken als we ons depressief voelen. En 
wat deed God, Hij gaf niet toe aan Elia's zelfmedelijden. Een engel bracht 
hem een koek en een kruik met water. 'Sta op en eet' hoorde hij spreken  
en een tweede keer weer een koek en water en nogmaals die stem van de 
engel: 'sta op en eet'.  
 
Nadat Elia gegeten had liep hij veertig dagen en nachten naar de berg 
Horeb, de berg van God. En daar veranderde er iets. Hij ontmoette God en 
kreeg een opdracht. De bijbel zegt niets over dat Elia ineens niet meer 
depressief was, Wij hebben het soms ook langere tijd moeilijk.   



 

 - 22 - 

Maar hij kreeg nieuwe kracht en een nieuw doel in zijn leven. God maakte 
van een gevoel van mislukking een nieuwe uitdaging. Niks zelfmedelijden, 
nee, een koek en water. Eten en drinken voor nieuwe kracht.  
God biedt ons ook een koek aan, een stukje manna dat we ontvangen in de 
Eucharistie en daar mogen we God in onze somberheid tegen ons horen 
zeggen: ‘sta op en eet'. Daarna krijgen we  nieuwe kracht. Elke dag 
opnieuw.  
Dan mogen wij ook weer op weg gaan en misschien dat we ook een 
ontmoeting met Iemand mogen hebben die ons een nieuwe opdracht geeft.  
 
Elia kwam na zijn depressie weer onder de mensen. Hij had een nieuw 
perspectief. Zo mogen wij, nadat we gesterkt zijn, ook weer het volk 
opzoeken, en waar is dat mooier dan om te beginnen in de kerk, een plek 
waar we met zijn allen op weg zijn naar God. Waar mensen ons 
bemoedigen om niet te blijven hangen in zelfmedelijden. God wil van een 
teleurstelling een nieuwe kans maken, geven wij Hem ook die kans? En 
helpen wij ook onze medemens om die kans te grijpen? We kunnen dat ook 
doen door voor iemand te bidden die het moeilijk heeft. Ik doe mijn best om 
niet in zelfbeklag te blijven hangen en eens een keertje extra naar de Mis te 
gaan als ik weer eens somber ben. Hoe doet u dat? Bidt u voor mij? Als u 
het me vraagt dan bid ik voor u. 
 
In Hem verbonden, 
 
Johan Gierlings. 
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Heilige Vladimir van Kiev   
 

Sviastoslav, groothertog van Kiev, hield veel van 
Malushka, een dienares van zijn moeder.  
Hij had een zoon bij haar, Vladimir, geboren in 
955. Hoewel de begaafde jongen opgroeide bij 
zijn christelijke grootmoeder (de latere heilige 
Olga de Wijze † 969), werd hij een vurig 
vereerder van de heidense afgod Perun,  
de god van de donder.  
Zijn vader gaf hem de stad Novgorod in       
Noordwest Rusland als gebied om over te 
heersen.  
 
 

Toen Sviastoslav stierf, in 972, braken er tussen de drie zonen hevige 
gevechten uit. De oudste, Yaropolk, doodde zijn broer Oleg, en toen hij in 
977 ook Novgorod wilde veroveren vluchtte Vladimir naar Zweden. Met hulp 
van de Noorse leider verzamelde hij een leger en veroverde Novgorod 
terug van zijn halfbroer. Deze laatste werd gedood door een van zijn 
volgelingen.  
Vladimir was een kundig militair leider en reeds in 980 had hij een groot rijk 
gevestigd, het Kievse Rijk (het huidige Belarus (Wit-Rusland) + Rusland + 
Oekraïne). Hij had 4 vrouwen en 800 bijvrouwen.  
 
Het christendom begon zich al te verbreiden, maar Vladimir bleef een brute 
heiden en vereerde de Slavische afgoden. In het jaar 987 veranderde er 
iets in Vladimir, geraakt door Gods geest werd hij zich opeens bewust van 
zijn hoogmoed en zijn heidense afgoderij. Op zoek naar de ware God, 
stuurde hij gezanten uit om de islam, het jodendom en het christendom te 
onderzoeken. Hij verwierp de islam omdat hun wet o.a. het drinken van wijn 
verbiedt; het westerse christendom was voor hem te streng en te sober; het 
jodendom wees hij af omdat hun zondige voorvaderen Gods toorn hadden 
opgewekt en God hun land aan de christenen had gegeven; het Oosters 
christendom had een hemelse liturgie en de Hagia Sofia was een prachtige 
kerk. Toen deze gezanten vertelden over Christus, het vleesgeworden 
Woord, over zijn lijden en zijn sterven en over het Laatste Oordeel, werd 
Vladimir diep geraakt. Hij herinnerde zich zijn wijze grootmoeder H. Olga en 
besloot zich tot deze godsdienst te bekeren. Hij verlangde gedoopt te 
worden.  
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In 987 gebeurde het dat de christelijke keizer van Byzantium aangevallen 
werd en hij bood Vladimir zijn zuster Anna ten huwelijk in ruil voor militaire 
steun. Vladimir schoot hem te hulp en keerde terug naar Kiev in het 
gezelschap van zijn hooggeboren, christelijke bruid en een groep 
Byzantijnse priesters. Vladimir brak radicaal met zijn verleden, bracht zijn 4 
echtgenotes onder in een klooster of een andere stad, en gaf zijn 
bijvrouwen aan zijn soldaten. Daarop liet hij zich dopen en huwde Anna.  
 
Vladimir zag in dat het christelijk geloof eenheid bracht binnen het Kievse 
Rijk en zette zich krachtig in voor de verbreiding ervan. Hij wierp het beeld 
van de Slavische dondergod Perunu in de rivier de Dnjepr, beval de doop 
van de gehele bevolking van Kiev en andere steden en reserveerde tien 
procent van de koninklijke inkomsten voor de kerk.  
Hij liet kerken bouwen, waaronder de kathedraal van de Moeder Gods, en 
de Kerk van de Tienden, de zetel van de metropoliet (aartsbisschop) van 
Kiev. Hij stichtte christelijke scholen, waar priesters lesgaven, het Cyrillisch 
alfabet werd ingevoerd, cultuur en wetenschap en armenzorg werden 
ontwikkeld, ook ontstond vrede met omringende volken.  
 
Door te kiezen voor het Byzantijnse christendom verbond hij zich bovendien 
met een politieke en economische grootmacht. De Kievse grootvorsten 
stonden in hoog aanzien en trouwden met kandidaten uit geheel Europa. 
Zo ontstonden er banden met de vorstenhuizen van Noorwegen, Zweden, 
Frankrijk, Engeland, Polen, Hongarije en het Duitse Rijk.  
 
Toen een zoon uit een van zijn vorige huwelijken opstandig werd, besloot 
Vladimir tegen hem op te trekken, maar werd onderweg ziek en stierf, op 15 
juli 1015. Op zijn sterfbed gaf hij al zijn bezittingen aan zijn vrienden en aan 
de armen. Hij werd begraven in Kiev. In 1257 werd hij heilig verklaard. 
Twee van de zonen uit zijn huwelijk met Anna werden martelaren, H. Boris 
en H. Gleb.  
 
H. Vladimir wordt gezien als de heldhaftige ridder, door zijn aantrekkelijke 
persoonlijkheid werd hij vereerd als de ‘Stralende Zon’, de missionaris van 
Rusland en de stichter van het Russische Rijk.  
Hij is beschermheilige van de bekeerlingen, berouwende moordenaars, 
ouders van grote gezinnen en van Rusland.  
Zijn liturgische feestdag is op 15 juli.  
De Oekraïense vorm van de Russische naam Vladimir of Wladimir is 
Volodymyr.  
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In Kiev staat het St. Michaelsklooster, gebouwd in de 11e eeuw, dat in 2018 
de zetel werd van de Orthodoxe Kerk van Oekraïne. In Kiev staat een 
standbeeld van Vladimir en ook een bij het Kremlin in Moskou. 
Mogen Vladimir Poetin en Volodymyr Zelenski vrede vinden door de 
voorspraak van hun beider patroonheilige. 
 
Clara ten Hacken  
 
 
 
 
Tenslotte, ter overweging: 

 

Olympisch goud en zilver 
 
Op dinsdag 8 februari keek ik op internet naar de 1500 meter voor mannen. 
Kjeld Nuis won goud en Thomas Krol zilver. Groot succes dus voor de 
Nederlanders. Toen ik het middaggebed van het brevier ging bidden las ik 
het volgende in de lezing (Spreuken 3,13-15): 
Gelukkig de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt, want 
men kan beter inzicht verwerven dan zilver, beter wijsheid winnen dan 
goud. Zij is waardevoller dan koralen en geen van uw kostbaarheden komt 
haar nabij. 
 
Pastoor Niesten 
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De redactie wenst u een zalig, gezegend en gezellig Pasen! 
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