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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 
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60 jaar Apostelkerk - mijn herinneringen 
 
Die gaan ook terug over die periode van 60 jaar.  
Ik kan me herinneren dat ik als 14-jarige jongen die kerk al bezocht voor de 
H. Mis. Het was op een zomerse zondag. De Mis was al vroeg, om 8.15 uur 
herinner ik me en mijn buurmeisje dat ook in de dagkerk zat mompelde: 
“het lijkt hier het molenbos wel”.  
Er stonden inderdaad opvallend veel groene planten rondom het altaar. Dat 
was mijn eerste kennismaking. Regelmatig ging ik dus naar de vroege Mis 
op zondagmorgen, want de zondagsplicht zat er goed in. 
 
In de jaren daarna ontdekte je de jeugdsoos in de Grenspost waar elke 
zondagavond een bandje speelde en er modern gedanst werd. Avanti 
heette de soos en daarmee was pastoor Pas zijn tijd ver vooruit. Hij was 
ook altijd aanwezig en had altijd enkele bodyguards om zich heen. 
  

 
 
Zes jaar later werd ik onderwijzer aan de Apostel Mattheusschool die  
tegenover de flat van pastoor Pas stond. Daar waren 6 noodlokalen 
neergezet met een aangebouwde vergaderruimte. Als pastoor Pas jarig 
was zong de hele school hem toe en ontving hij met enige trots de aubade 
vanaf zijn balkon aan de overkant. Het verkeer dat kwam van de 
Plesmanweg die daar toen eindigde en dat moest afslaan via de Van 
Riemsdijklaan moest even stoppen. Dat konden wij onderwijzers zelf 
regelen want er was een met de hand bedienbaar stoplicht dat ook diende 
om de kinderen veilig te doen oversteken. 
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Pastoor kwam regelmatig in mijn vijfde klas om katechese te geven. Die 
bestond vooral uit het overhoren van de godsdienstige kennis. Zo vroeg hij 
eens naar de namen van de 4 evangelisten. Drie kwamen er vlot uit, te 
weten Marcus, Mattheus en Johannes, maar die vierde zorgde voor 
hoofdbrekens. Na wat aandringen van de pastoor wist een leerling dat het 
Fedor den Hertog moest zijn, een goede wielrenner destijds. Pastoor vond 
het nodig een extra aanwijzing te geven en vertelde dat die evangelist ook 
dokter was. “Dokter Zijlmans”, riep een leerling enthousiast. Pastoor Pas 
was zichtbaar teleurgesteld in het kennisniveau van mijn leerlingen.  
 

 
 
In die tijd waren er ook nog schoolmissen en wel op elke donderdagmorgen 
om 8 uur. Ik koos de liederen uit die we samen zongen uit de 
Randstadbundel. “Uit vuur en ijzer, zuur en zout” was één van mijn 
favorieten. Een Pools volksliedje met een tekst geschreven door Huub 
Oosterhuis. Dat kon toen nog.  
De school verhuisde in 1971 naar de lunette aan de Maerten van 
Heemskerckstraat, nam later de naam van die historische locatie aan en de 
schoolmis was ter ziele. 
 
Zelf verdween ik vanaf 1974 uit beeld vanwege een benoeming tot leraar in 
Castricum. In de periode van 1974 tot 1988 ging ik afwisselend naar de 
Goede Raad, de Regina Coeli en na verhuizing van de Bronnen naar de 
Hondstong in Heemskerk bezocht ik de Mariakerk.  
 
Het vuur van het geloof brandde feller na een retraite in 1988 en dat vuur 
inspireerde me om weer eens naar de Apostelkerk te gaan.  
De Mis van 9 uur werd met Gregoriaans gezang begeleid door een flink 
herenkoor, maar in de kerk telde ik niet meer dan 12 kerkgangers. Bestaat 
dit nog dacht ik bij mijzelf. 
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Jawel en het bestaat nog steeds. De trouw van pastoor Pas, van dat 
herenkoor en van die weinige kerkgangers maakte indruk op mij. Ik had 
mijn geliefde noodkerk hervonden en werd ook zo´n trouwe kerkganger 
voor de week- en de zondagmis vele jaren samen met Pastoor Schrama 
die vaste celebrant werd.  
 
Dit alles leidde er zelfs toe dat ik priesterroeping kreeg.  
Na een opleiding van 6 jaar werd ik priester gewijd door Mgr. Bomers en  
op 14 juni 1998 vierde ik mijn eerste Mis in de Apostelkerk.  
 
Door een benoeming tot pastoor in Haarlem verdween de Apostelkerk weer 
uit zicht, maar niet uit het hart. Toen ik dan ook in 2013 met emeritaat ofwel 
pensioen ging werd er door God in voorzien dat ik kon gaan wonen aan de 
Van Riemsdijklaan en kwam de Apostelkerk bijna letterlijk weer in zicht. Na 
het vertrek van Pater Nielen in 2017 werd ik de logische opvolger.  
 
En zo mag het zijn dat ik 60 jaar jubileum Apostelkerk mag meevieren. Een 
ieder die deze wonderlijke noodkerk een goed hart toedraagt wil ik dan ook 
van harte feliciteren met dit jubileum en bovenal God bedanken.  
 
Pastoor Henk Jozef Niesten 
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Uitnodiging aan alle parochianen 

 
voor het vieren van het 60-jarig bestaan van de Apostelkerk 

op zondag 3 juli 2022 om 14.00 uur 
 
 

Met de brief van 19 juni 1962 kondigde Monseigneur Van Dodewaard, de 
toenmalige bisschop van Haarlem, de oprichting van de parochie van de 
Twaalf Apostelen te Beverwijk aan. 
 
“De noodkerk, aldaar ingericht, verheffen Wij bij deze tot parochiekerk met 
alle rechten, voorrechten en verplichtingen, welke aan een parochiekerk 
verbonden zijn.” 
 
Op 29 juni 2022 bestaat de parochiekerk 60 jaar. Het is heel bijzonder en 
waarschijnlijk uniek dat een noodkerk de leeftijd van 60 jaar bereikt. 
 
Op zondag 3 juli a.s. wordt op feestelijke wijze het 60-jarig bestaan gevierd. 
 
’s Middags om 14.00 uur zal Monseigneur J.W.M. Hendriks, bisschop van 
Haarlem-Amsterdam, als hoofdcelebrant en tezamen met de aanwezige 
priesters en met assistentie van een of twee diakens, de H. Mis opdragen 
uit dankbaarheid. 
 
Na de H. Mis is er een feestelijke receptie in de parochie-zaal 
“De Grenspost”.  
 
Voor de kinderen is er een apart programma. 
 
De jubileumcommissie 
 

NB Op 3 juli is er ’s morgens geen H. Mis in de Apostelkerk 
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Jubileumjaar 
 

Apostelkerk 60 jaar 
 

Met het vieren van het 60-jarig bestaan van de Apostelkerk op zondag 3 juli  
begint het Jubileumjaar; een jaar waarin een groot aantal activiteiten in en 
rond de Apostelkerk zullen plaats vinden. Deze activiteiten worden door de 
jubileumcommissie, bestaande uit pastoor Niesten, Marja Al, Louise 
Dijkman en Martin van Kleef, ontwikkeld en in gang gezet.  
 
Hieronder een overzicht van de reeds gemaakte agenda: 
Op zondag 7 augustus is er een fietstocht vanaf de Apostelkerk door de 
weilanden naar Assendelft. 
Op zondag 18 september is er een dagbedevaart met de bus naar 
Volendam en Marken. Deze bustocht is voor alle vrijwilligers en alle 
parochianen van de Apostelkerk. Vertrek om 12.00 uur vanaf de Grenspost 
en terugkeer om 18.00 uur met een warme maaltijd in de Grenspost. 
De bustocht is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
 
Tijdens het Jubileumjaar zullen verschillende voordrachten gehouden 
worden. In de Lourdesnoveen in oktober zal er een lezing over genezing 
zijn. Verder zullen later in het jaar en in het voorjaar van 2023 voordrachten 
gehouden worden over exorcisme, de H. Maagd Maria en een actueel 
onderwerp in de katholieke kerk. 
Op zaterdag 5 november wordt in de Grenspost een musical 
georganiseerd. Deze musical wordt opgevoerd door de KISI kids uit 
Helmond. 
Met Kerstmis wordt in de Apostelkerk een kerstspel met kinderen 
gehouden. De kinderen zullen dit kerstspel ook in Westerheem uitvoeren. 
Naast de kersteditie van ons parochieblad zal er voor de kinderen een 
afzonderlijk parochieblad “Het Aposteltje” uitgegeven worden. 
Op woensdag 4 januari 2023 zal voor de kinderen een filmmiddag in de 
Grenspost georganiseerd worden. 
Verder staat er nog een pianoconcert op het programma. Er zal ook nog 
een jubileumkaars ontworpen worden. Kortom, de jubileumcommissie heeft 
genoeg ideeën voor het Jubileumjaar, maar de parochianen kunnen ook 
met suggesties komen. 
 
De jubileumcommissie. 
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De "goede weg blijven volgen" 
 

Op zondag 7 augustus organiseert de jubileumcommissie een leuke 
fietstocht van ongeveer 20 km.  
We fietsen vanaf de Apostelkerk, via een mooie route, richting 
Odulphuskerk aan de Dorpstraat te Assendelft waar er gelegenheid is voor 
een eerste stop.   
We vervolgen de route; de volgende stop is bij de familie Zuidervaart, 
Dorpstraat 458, waar we de prachtige kapel in de tuin kunnen bezichtigen 
in een moment van bezinning. Daar kunnen we ook even in de tuin 
pauzeren en evt. een zelf meegebracht broodje o.i.d. eten.   
Hierna fietsen we door het Assendelverveld naar de Wijkermeerpolder, die 
inmiddels 150 jaar geleden is droog gelegd. Daar is het hoog tijd voor een 
verfrissend ijsje!  
We vervolgen de rit weer via een toeristische route richting startpunt: de 
Apostelkerk, waar we na 2 à 2½ uur weer terugkeren.  
Het doel van deze middag is 'Samen fietsend op weg gaan; elkaar leren 
kennen; samen de wereld in, samen genieten van de natuur en alles wat 
we tegenkomen’!  
Per groepje is een begeleider mee zodat we allemaal de goede weg blijven 

volgen 😉. 

 
Datum:     zondag 7 augustus  
Start:     na de H. Mis van 10 uur en het kopje koffie in het Tolhuis.  
Route:      groen en verrassend mooi!  
 
Consumpties: Voor grote eters is het advies zelf iets mee te nemen; kleine      
consumptie wordt verzorgd.  
Kosten: vrijblijvend € 5,00 voor het goede doel (PCI zie blz. 27)  
Inschrijven: voor en achter in de kerk op het speciale inschrijfformulier of 
lever onderstaande informatie in bij Louise of Marja (dameskoor).  
Uiterste datum om aan te melden is 31 juli zodat de organisatie goed is 
voorbereid.     
----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ja, ik fiets mee op zondag 7 augustus  
 
Naam:  
Tel.nr.   
Evt. namen van de meefietsende familieleden:............... 
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Bustocht naar Volendam 

 

Op zondag 18 september organiseren we een parochiedag met een 

bustocht naar Volendam. Daar nemen we de boot voor een bezoek aan 

Marken. Na een korte wandeling langs De Dijk stappen we daar op de boot. 

Bij terugkomst gaan we richting de Vincentiuskerk waar we een 

aanbiddingslof houden met de monstrans van Pastoor Pas die daar in de 

kluis is beland. Voor deze gelegenheid mogen we als vertegenwoordigers 

van zijn Apostelparochie ‘Ons Heer’ plaatsen in deze mooie monstrans. 

Voor dit uitstapje moet u  rekenen op een wandeling van rond de 1000 

meter. Voor ouderen is een wandelstok of rollator aan te bevelen.  

De dag is gratis maar een vrijwillige bijdrage is van harte welkom. U mag 

deze stoppen in de envelop met het programma en een verrassing. 

Hieronder vindt u een aanmeldstrookje, af te geven aan Pastoor Niesten 

 

Programma van de dag: 

10.00 u.  Gezongen H. Mis  

11.00 u.  Koffie-mét in het Tolhuis 

12.00 u.  Vertrek met de bus naar 

  Volendam 

13.15 u.  Vertek met de Marken-Expres naar Marken 

14.45 u.  Vertrek retour naar Volendam 

15.15 u.  Wandeling richting Kerkepad 1 naar de Vincentiuskerk 

16.00 u.  Aanbiddingslof 

17.00 u.  Terugtocht met  de bus naar Beverwijk 

18.00 u.  Slotdiner in de Grenspost 

Wijzigingen onder voorbehoud! 

 

                           Uitknippen en afgeven 

----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                            

Ik meld mij aan voor:     (aankruisen wat van toepassing is) 

 

O  de gehele dag van 10.00 uur t/m slotdiner 

O  alleen voor de Mis met koffie/thee en om 18.00 uur het slotdiner 

 

Naam: ------------------------------------------------------------ 

 

Adres: ------------------------------------------------------------ 

 

E-mail: ------------------------------------------------------------ 
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Oprichtingsbrief parochie van de Twaalf Apostelen 
 
Naar aanleiding van het jubileum van de parochie zijn we in onze archieven 
gedoken. Als eerste vindt u hier de oprichtingsbrief uit 1962. 
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60 jaar Apostelkerk, 60 jaar Apostelparochie 
 

De eerste jaren 
Op 26 februari 1962 ontving de weleerwaarde heer L.L. Pas, kapelaan van 
de Sint Vincentius te Amsterdam, van de toenmalige bisschop Mgr. Dr. 
J.A.E. van Dodewaard het verzoek om bouwpastoor te worden in de nieuw 
op te richten wijk ”Meerestein” te Beverwijk. De nieuw te vormen parochie 
was gelegen in de beide gemeenten Heemskerk en Beverwijk. 
In het begin van 1962 waren reeds enkele straten klaar in de nieuwe wijk. 
Een braakliggend stuk grond op de hoek van de Plesmanweg-Van 
Riemsdijklaan was tegen een huurprijs van f 1.600,- per jaar gereserveerd 
voor een te bouwen noodkerk. Toen tegen het einde van maart de hal 
(bevroren ondergrond) uit de grond was, werd door J.P.A. Nelissen uit 
Haarlem begonnen met de werkzaamheden van de bouw. 
 
Op 29 juni 1962, op het feest van de HH Apostelen, Petrus en Paulus werd 
de noodkerk ingezegend door de toenmalige vicaris-generaal Mgr. J. Groot, 
met assistentie van pastoor R. van Ginkel uit de Regina Coeli en pastoor P. 
Vollebregt uit de Goede Raad, respectievelijk de moeder en de 
grootmoeder van deze nieuwe dochterkerk. Het herenkoor onder leiding 
van de dirigent drs. P. Tromp verzorgde de Gregoriaanse gezangen. Ook 
Wim van Bugnum zong toen al mee en hij is nu al 60 jaar penningmeester 
van ons herenkoor; Wim, proficiat met je 60-jarig lidmaatschap. 
 
De parochie werd gesteld onder de patronage van de Twaalf Apostelen, de 
eerste en toen nog enige Apostelkerk in Nederland. Buiten Nederland 
kenden wij in die tijd een Apostelkerk in Keulen, Rome en Constantinopel. 
Het titelfeest – de Divisio Apostolorum - wordt zoals gebruikelijk op 15 juli 
gevierd. Vanwege de vakantietijd in juli is het patroonsfeest van de 
Apostelparochie steeds gevierd op 29 juni, de feestdag van de HH 
Apostelen Petrus en Paulus. 
 
Aanvankelijk had de noodkerk 400 zitplaatsen. Door het grote aantal 
kerkgangers werden al spoedig schuifplankjes aan de banken bevestigd 
zodat het aantal zitplaatsen toenam tot 534. Mevrouw Thea Tromp had het 
idee van de schuifplankjes in een kleine kerk in Zwitserland gezien. 
 
In 1965 was het Beverwijkse gedeelte van de wijk Meerestein zo goed als 
volgebouwd. Het Heemskerkse Meerestein bleef een “Groen Gordijn”. De 
parochie was toen half afgebouwd en daardoor was het onverantwoord om 
een definitieve kerk te bouwen, mede ook door de toenemende 
ontkerkelijking. 
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De Apostelparochie had 2 basisscholen, namelijk de Apostel 
Mattheusschool aan de Van Riemsdijklaan (in 1971 verhuisd naar de 
Maerten van Heemskerckstraat onder de naam ‘De Lunetten’) en de 
Apostel Paulusschool aan de Fokkerlaan (nu ‘De Sterrenkijker’). 
Ook had de Apostelparochie 2 kleuterscholen met heel toepasselijke 
namen: de “St. Petrus’ Schaapstal” (nu het Tolhuis) en “De Kleine Apostel” 
aan de Van Maasdijkstraat 2. 
 
Martin van Kleef 
 

 
Pastoor L.L. Pas 

 
 

Bouwpastoor L.L Pas 
 

Pastoor Pas, geboren in Amsterdam op 19 febuari 1914, werd op 14 mei 
1940 door Mgr. Huibers tot priester gewijd. Als kapelaan was hij werkzaam 
in Kethel (1940), Bovenkarspel (1943), Volendam, H. Vincentius (1947), 
Rotterdam, H. Teresia (1951) en Amsterdam, H. Vincentius (1954). 
In 1962 werd hij benoemd tot bouwpastoor van de te bouwen Apostelkerk. 
Hij ging wonen in de flat aan de Van Riemsdijklaan 132. In het begin had hij 
een inwonende kapelaan.  
De kerk zat in de jaren zestig nog bomvol.  
Op zondag waren er in de Apostelkerk 6 H. Missen en door de week 2 H. 
Missen, om 08.00 uur en 19.00 uur. 
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In 1987 werd met veel luister het 25-jarig bestaan van de parochie gevierd. 
Na een feestelijke hoogmis werd in de Grenspost een koffietafel geserveerd 
voor familie en vrienden van de pastoor en een groot aantal parochianen. 
Aan pastoor Pas werd een portret, geschilderd door Jos Graas, 
aangeboden namens de parochie. (zie foto). Bij zijn emeritaat nam pastoor 
Pas het portret mee naar Volendam. Na zijn overlijden in 1997 heeft zijn 
familie dit portret in bewaring genomen. Wie schetst onze verbazing dat het 
portret rond 2015 te koop werd aangeboden in een kringloopwinkel in 
Castricum. Een oud-parochiaan herkende het schilderij, kocht het voor een 
bedrag van € 10,- en schonk het aan de Apostelkerk. Het portret hangt nu 
achter in de Apostelkerk. 
 

 
 
Bij gelegenheid van het 25-jarig feest werd besloten om met 2 bussen op 
bedevaart te gaan naar Lourdes, pastoor Pas als reisleider in de ene bus 
en Martin van Kleef in de andere bus (de rokersbus). 
Vanwege het succes werd er daarna ieder jaar een busbedevaart 
georganiseerd. 
In 1990 vierde pastoor Pas zijn 50-jarig priesterfeest. Mgr. Bomers was de 
hoofdcelebrant; hij bedankte pastoor Pas en de parochianen voor de 
gebeden en steun, die hij mocht ontvangen bij het besturen van het bisdom. 
In 1991 kreeg pastoor Pas een koninklijke onderscheiding als blijk van 
waardering voor al het werk dat hij als pastoor voor de Apostelkerk had 
verricht. Hij werd ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Vanwege zijn gezondheid ging pastoor Pas in 1994 met emeritaat en ging 
hij wonen in het bejaardentehuis St. Nicolaashof te Volendam. Daar is hij 
op 18 november 1997 overleden en begraven in het priestergraf bij de 
Vincentiuskerk. 
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Pastoor Pas heeft het fundament gelegd van wat nu de Apostelkerk is. De 
parochie is altijd trouw gebleven aan de officiële leer van de kerk. Ondanks 
de leegloop in de kerken in de jaren 70 en 80 ging pastoor Pas door; ook 
financieel had hij de touwtjes goed in handen. De Grenspost was, mede 
door het enthousiasme van Truus en Ellie, een goede bron van inkomsten 
voor de parochie. Toch twijfelde pastoor Pas bij zijn vertrek aan het 
voortbestaan van de Apostelkerk. Uit voorzorg nam hij de zilveren 
kandelaren en de monstrans met de afbeeldingen van de 12 Apostelen 
mee naar Volendam. Deze monstrans prijkt nu in de Sint Vincentiuskerk te 
Volendam. Bij de busbedevaart naar Volendam op zondag 18 september 
a.s. kunnen we deze monstrans bewonderen. 
 
Martin van Kleef 
 
 

Financiële perikelen in de beginperiode van de 
parochie 

 
Op 29 juni 2022 bestaat de parochiekerk 60 jaar. Het is heel bijzonder en 
waarschijnlijk uniek dat een noodkerk de leeftijd van 60 jaar bereikt. En het 
was de bedoeling dat de noodkerk na 6 jaren vervangen zou worden voor 
een definitieve kerk. 
 
Bouwpastoor L.L. Pas ging in 1962 vol vertrouwen de toekomst tegemoet. 
De bouwkosten van de kerk werden gefinancierd door het Fonds 
Kerkenbouw van het bisdom (met verplichting tot terugbetaling).  
 
Uit de archieven van de parochie blijkt de volgende opstelling van de 
bouwkosten van de Apostelkerk:  
 
Stichtingskosten, gefinancierd door Fonds voor Kerkenbouw bisdom 
 

Bouwkosten nota firma Nelissen 31-01-1963 fl 98.241,05 

Huur terrein vanaf 1 maart t/m 31 mei 1962 fl 225,00 

Uit restwaarde “noodkerk Hoorn” fl 10.000,00 

 fl 108.466,05 

sloopkosten te stellen op fl 6.000,00 

 fl 114.466,05 

taxatie restwaarde afkomend materiaal fl 20.500,00 

Totaal fl 93.966,05 
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De gebruiksduur werd gesteld op 6 jaren. Dan zou de parochie in 1968 een 
bedrag van fl. 93.966,05 aan het Fonds voor Kerkenbouw moeten 
terugbetalen. Daarom werd door het bisdom voorgesteld om vanaf eind 
1964 fl. 23.500,- per jaar af te lossen aan het Fonds voor kerkenbouw in het 
R.K. Bisdom Haarlem, zodat per ultimo 1968 de gehele schuld zou zijn 
vereffend. Dit lukte niet mede door het feit dat in december 1964 de grond 
voor een bedrag van fl. 47.323,50 werd gekocht van de gemeente 
Beverwijk. 6 personen gaven hiervoor een lening van fl. 47.500,- aan de 
parochie. 
 
Omdat de kerk in 1968 niet gesloopt werd, vervielen de sloopkosten en de 
restwaarde afkomend materiaal, zodat de schuld ultimo 1968 werd 
vastgesteld op een bedrag van fl. 108.466,05. Mede door de lening, die 
toch ook aan de 6 personen terugbetaald moest worden, was het niet 
mogelijk grote bedragen aan het Fonds voor Kerkenbouw terug te betalen.  
Op 31-12-1981 was de schuld nog fl. 75.500,-. In 1983 werd het 
kerkbestuur gemaand om minimaal fl. 10.000.- in 1983 af te lossen. Ook 
dat lukte niet. In 2018 werd de laatste aflossing gedaan. 
 
Pastoor Pas vond het van groot belang dat de parochie beschikte over een 
trefcentrum. 
In 1963 werd het parochiehuis gerealiseerd en kreeg de naam “De 
Grenspost” , een post gelegen op de grens van Beverwijk en Heemskerk. 
Er werd een klein ‘mortuarium’ in de Grenspost ondergebracht. 
 
In 1964 was er in de parochie een kleuterschool “De Kleine Apostel” met 3 
klaslokalen. Ten gevolge van de bevolkingsaanwas liet het kerkbestuur op 
eigen terrein een kleuterschool met één klas,  genaamd “Sint Petrus’ 
Schaapstal” met eraan verbonden een magazijn voor de Grenspost. Enkele 
jaren later vroeg de jeugd om meer accommodatie en werd in het verlengde 
van de kleuterschool 14 meter eraan toegevoegd met een leiderskamer en 
een zaaltje. Het gebouw werd genoemd “’t Tolhuis” naar Levi, de tollenaar. 
 
In 1968 werd een renteloze lening, groot fl. 50.000,-, uitgegeven in 
coupures van fl. 100,-. Halfjaarlijks werden 25 nummers van fl. 100,- 
uitgeloot. Menig parochiaan heeft afgezien van uitloting. Met het geld van 
de renteloze lening werd o.a. een Hammondorgel aangeschaft voor de 
kerk. Dit orgel heeft dienst gedaan tot het jaar 2000. Toen werd een 
Johannus orgel aangeschaft met 2 klavieren en pedaal voor de begeleiding 
van de liturgievieringen. 
 
Martin van Kleef, penningmeester 
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Liefde gaat door de maag 
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Nieuws uit het locatieteam 
 
Opbrengst vastenactie 
In 2020 is voor het eerst de vastenactie gewijd aan de bouw van een 
nieuwe kerk in Wombong Ikui, een missiestatie in het aartsbisdom 
Bamenda in Kameroen.  
Door de coronacrisis in het jaar 2020 was de opbrengst voor de bouw van 
de kerk slechts een bedrag van € 1.414,- . 
De opbrengst van de vastenactie in 2021 was buitengewoon hoog, zoals 
vermeld in de editie van juli 2021, een bedrag van € 7.534,-. Maar de 
opbrengst van 2022 was in de Apostelkerk extreem hoog, namelijk een 
bedrag van € 11.215,-.  
Hartelijk dank voor uw gulle gaven, een fantastisch bedrag voor de 
Apostelparochie. 
 
In onze vorige editie schreven wij dat de regioparochie de H. Familie 
(Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Velsen Noord) en de  St. 
Odulphusparochie in Assendelft en de Maria Magdalenaparochie in 
Zaandam mee zouden doen met ons vastenactieproject. 
Inmiddels is de uitslag van de opbrengst bekend en als volgt: 
 
Apostelkerk, Beverwijk     € 11.215,- 
Parochie de Goede Herder, Castricum   €      500,- 
Parochie H. Laurentius/H. Maria, Heemskerk  €       899,- 
Parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte,Uitgeest €        ??? 
Parochie H. Jozef, Velsen Noord   €.        55,- 
Parochie H. Odulphus, Assendelft   €.   2.047,- 
Parochie H. Maria Magdalena, Zaandam  €       607,- 
       €  15.323,- 
       ========= 
 
Broeder Huub Welters en de parochianen zullen blij zijn met de opbrengst 
van de vastenactie, al hebben wij niet het gehele bedrag van € 21.700, dat 
benodigd is voor de algehele voltooiing van de nieuwe kerk, niet gehaald. 
Het is toch een behoorlijke steun in de rug voor de afbouw van de kerk. 
Mede namens broeder bedank ik de parochianen van de Apostelparochie 
en de regio-parochies voor hun bijdragen aan de vastenactie voor de 
nieuwe kerk in Wombong Ikui.  
Het geld zal spoedig via de Missieprocuur in Oosterbeek overgemaakt 
worden aan broeder Huub Welters in Kameroen. 
 
 



 

 - 21 - 

 
 
Opbrengst tonnetjes 
Bij de ingang van de Apostelkerk hangen tonnetjes, waarin u uw gave voor 
de priesteropleiding van ons bisdom kunt deponeren. Vorig jaar heb ik na 
roepingenzondag een bedrag van € 600,- overgemaakt naar het 
Grootseminarie in Heiloo. Dit jaar kon ik een bedrag van € 1.300,- 
overmaken. Hartelijk dank voor uw gulle gaven. 
 
Actie Kerkbalans 
De stand van de actie Kerkbalans is op dit moment een bedrag van  
€ 14.100,- (vorig jaar € 14.710,-) 
 
Onderhoud kerk en tuin 
De onderhoudsploeg zit niet stil. Ze zijn druk bezig om kerk en tuin zo te 
verfraaien dat wij met luister ons 60-jarig bestaan van de Apostelkerk 
kunnen vieren. 
De sacristie heeft een prachtige verfbeurt gehad in de kleuren geel-wit.  
U ziet het ook aan de gele kleur van de toegangsdeuren naar de sacristie. 
Binnenkort zal ook nog de vloerbedekking vernieuwd worden. 
Het hekwerk rond onze tuin was echt aan vervanging toe. En u ziet het 
resultaat. Het is een groen hekwerk geworden en de schooljeugd kan er 
niet op zitten, waardoor het hek hopelijk een lange levensduur heeft. 
Tijdens de Pinksterdagen heeft het flink geregend. En daar was onze 
tuinman Vick erg blij mee. Want de 250 afrikaantjes, die hij op zijn knietjes 
geplant had, stonden door de waterovervloed meteen vast in de grond. En 
dan hebben we rond 3 juli een prachtige bloeiende tuin in de kleur oranje. 
 
Martin van Kleef, penningmeester 
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Alpha-cursus 
 
Dinsdag na Pasen is de Alpha-cursus van start gegaan, en dinsdag voor 
Pinksteren was de laatste avond. We zijn 7 avonden bij elkaar geweest, 
alsmede een hele dag. Het was heel inspirerend. Alle deelnemers kwamen 
blij binnen en gingen heel blij weer naar huis. 
 
Graag beschrijven we hieronder vier aspecten van de cursus: 
 

1. Iedere avond ving aan met een gezamenlijke warme maaltijd, 

waardoor er direct een sfeer van saamhorigheid ontstond; 

 

2. Alle avonden, alsmede de Alpha-dag, hadden een thema dat door 

een teamlid begeesterd werd toegelicht met behulp van een 

Powerpoint presentatie. 

Gelukkig kon pastoor Niesten, na eerdere gezondheidsproblemen, 

de gehele cursus pastoraal begeleiden; 

 

3. Het bezoek van onze bisschop, mgr. Hendriks. 

Hij gaf een lezing met als titel: “Hoe zit het met de kerk.” Daarbij 

belichtte hij de positieve beelden van de kerk, de 7 werken van 

barmhartigheid en ook de 7 geestelijke werken van barmhartigheid; 

 

4. De Alpha-dag. 

Rode draad door die dag was: “Hoe kan ik vervuld worden van de 

Heilige Geest?” 

We kregen die dag de gelegenheid om in tweetallen vragen te 

beantwoorden naar aanleiding van het verhaal van de 

Emmaüsgangers. Daarna volgde de slotviering met handoplegging 

voor iedereen persoonlijk. Dat vormde een indrukwekkende 

afsluiting. 

Eigenlijk kon je elke dinsdagavond beschouwen als een hoogtepunt van de 
week. Het voelde als één grote familie. Wat een saamhorigheid. Samen 
zingen, samen bidden, om zo met elkaar je geloof te verdiepen in een open 
en veilige omgeving. Overweldigend. 
Pastoor Niesten en zijn team, heel hartelijk dank daarvoor ! 
 
Louise Dijkman / Elma van Vianen 
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Alpha-cursus biedt een goede ingang  
tot kerk en geloof 

 
Overgenomen van de website van Bisschop Hendriks: www.arsacal.nl 
gepubliceerd: woensdag, 25 mei 2022  

 
Dinsdag 24 mei was ik in Beverwijk om een avond te geven in het kader 
van de Alpha-cursus. Gelukkig wordt die cursus op steeds meer plaatsen in 
ons bisdom gehouden. Alpha biedt een mooie ingang om geloof en Kerk 
(beter) te leren kennen. 
 
Pastoor Niesten is ervaringsdeskundige: al meer dan twintig jaar houdt hij 
Alpha-cursussen in zijn parochies. De avonden vinden plaats in een 
gezellige sfeer en beginnen met een gezamenlijke maaltijd  waardoor er 
ook tijd en gelegenheid is elkaar te leren kennen en informeel met elkaar 
van gedachten te wisselen. 
 
De avond ging over de kerk; aan de hand van een Powerpoint presentatie 
en vragen van pastoor Niesten ben ik ingegaan op de vraag wat kerk-zijn 
betekent. 
Het is zeker aanbevelenswaardig om Alpha in je parochie te doen! 
 

 

Pastoor Niesten leidt de Alpha avond in 
 

http://www.arsacal.nl/
https://www.arsacal.nl/nieuws/2022/20220525_alpha-xl.jpg
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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 Antonio en Rosa de Lisa 
  
 
Geboren in een klein dorpje in het 
zuiden van Italië, Piaggine genaamd, 
kwam Antonio naar Nederland toen 
hij 29 jaar was. Hij had bij Hoogovens 
(nu Tata Steel) werk aangeboden 
gekregen. Hij heeft deze stap gezet 
voor een betere toekomst.  
Nadat hij een huis gekregen had, 
heeft hij zijn vrouw en zoontje 
gehaald.  
Eén ding was zeker: of samen hier in 
Nederland, of terug gaan naar Italië. 
Rosa die toentertijd 20 jaar was, 
volgde haar man en sinds 1962 zijn 
ze samen in Nederland.  
Ze wonen nog steeds in hun eerste 
flat in de Lindberghstraat in 
Beverwijk. 
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De eerste kennismaking met de Apostelkerk was in 1965 bij het dopen van 
hun tweede zoon. En sindsdien zijn hun kerkbezoeken altijd in de 
Apostelkerk geweest net als het dopen en de communie van de kinderen, 
en de katholieke feestdagen. 
Nu ze beiden niet meer werken gaan ze elke zondag naar de mis.  
En donderdag ook een uurtje . 
Ze ervaren de Apostelkerk als prettig, sereen en met fijne 
medeparochianen. En, wat ook niet onbelangrijk is, het is dichtbij, je kunt 
het lopend af. Ze hebben ontzettend genoten van alle bedevaarten die 
vanuit de Apostelkerk werden georganiseerd. Ze hebben veel landen 
gezien met hun eigen cultuur en religie.  
Zoals ze altijd zeggen “dit vergeet je niet meer” en ze zijn dankbaar om dit 
te hebben meegemaakt. 
 
Ondertussen is de familie De Lisa aardig gegroeid. 
Antonio en Rosa hebben drie kinderen, zeven kleinkinderen en tot nu toe 
acht achterkleinkinderen.  
Vooral met speciale dagen als Kerstmis en Pasen willen zij soms nog wel 
eens wat vertellen over Jezus, en de betekenis van deze dagen en als er 
naar gevraagd wordt.  
 
Er zijn niet echt verschillen met de kerk in hun geboorteland. Als ze in Italië 
waren genoten ze ook daar van de mis. En natuurlijk van familieleden die 
daar nog zijn. 
In 2021 zijn ze er voor het laatst geweest. Wat de toekomst brengt zullen ze 
zien. Zolang de gezondheid het toelaat. 
 
De wereldkerk is een mooi idee vinden ze beiden. 
De verschillende mensen en volken die er zijn en samen komen in de kerk, 
om samen een mis te volgen, ongeacht je afkomst. Dit geeft toch aan dat 
een ieder zich prettig voelt in de Apostelkerk. 
Het is wel zo dat er steeds minder mensen komen en dat maakt de 
groeikansen van de wereldkerk wel moeilijker. 
Tot slot vertellen zij dat zolang de gezondheid het toelaat ze trouw elke 
zondag naar de mis zullen gaan, dit hoort bij hun zondag.  
 
Met vriendelijke groet,  
Antonio en Rosa De Lisa 
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In memoriam Riet Meilink 
 
Op woensdag 13 april overleed Maria Liduina Meilink-de Wit. Zij werd 
geboren op 20 maart 1930 aan de Maerelaan in Heemskerk toen dat nog 
een doodlopende landweg was. Het gezin woonde dichtbij de 
Laurentiuskerk en het katholieke geloof zat er bij Riet heel diep in.  
Riet heeft het niet makkelijk gehad in het leven. Zij trouwde twee keer en 
verloor ook twee keer haar echtgenoot op vrij jonge leeftijd. Haar geloof 
was in die tijd dan ook een grote steun voor haar. 
Met haar zus Truus de Wit deelde zij dat geloof en zo kwamen ze in de  
90-er jaren ook bij mij terecht in de gebedsgroep aan de Hondstong. Daar 
vierden we ook gezamenlijk Kerstmis. Samen met haar zus staat ze bij die 
gelegenheid op de foto hieronder. 
Na mijn periode als pastoor in Haarlem raakte zij uit zicht. Maar in 2013 
keerde ik terug en ontmoette ik Riet weer in de Apostelkerk. Later toen zij 
verzorging kreeg in Huize Waterrijck bracht ik haar wekelijks de H. 
Communie. Dat waardeerde zij erg. De laatste weken ging haar conditie  
snel achteruit en zo kwam zij op 13 april op 92-jarige leeftijd te overlijden.  
De uitvaartplechtigheid was gepland op 19 april in de Apostelkerk. Helaas 
moest ik door ziekte getroffen dat overdragen aan diaken Marcel de Haas. 
Riet is begraven op het Laurentiuskerkhof naast haar zus Truus, die in 
november 2021 overleed. 
Moge Maria Liduina Meilink-de Wit rusten in vrede. 
 
Pastoor H. J. Niesten 
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Inter-Parochiële Caritas Instelling 
Twaalf Apostelen / Sint Jozef 

 
Uw helpende hand in tijd van nood 
De Parochiële Caritas Instelling (PCI) Twaalf Apostelen / Sint Jozef werkt 
voor de twee samenwerkende parochies in de regio Heemskerk/Beverwijk 
en Velsen-Noord. De PCI maakt door middel van concrete hulp de sociale 
kant van de kerk zichtbaar en merkbaar in de samenleving. Waar de 
overheid wellicht formeel en afstandelijk werkt, kiest de PCI voor 
persoonlijke en directe hulp. Ook buiten kantoortijden. 
 
Wat kunnen wij voor u betekenen? 

• helpen bij aanvraag gemeentelijke voorzieningen en aanvragen van 

hulp bij andere instanties en maatschappelijke organisaties 

• helpen bij invullen belastingpapieren of andere formulieren 

• praktische ondersteuning voor gezinnen (bijvoorbeeld zoeken naar 

woning, problemen met buren, problemen in relationele zin) 

• verwijsfunctie bij schulden 

• hulp bij financiële nood door een kleine bijdrage of verwijsfunctie 

 
Wij staan open voor al uw andere (hulp)vragen en proberen daar zo goed 
mogelijk invulling aan te geven. We werken samen met officiële instanties, 
maar blijven betrokken om te zien of u de goede hulp krijgt. 
 
Hoe neemt u contact op? 
Het contact met de PCI loopt in eerste instantie via de pastores die 
verantwoordelijk zijn voor de beide parochies. Maar wordt daarna in handen 
gegeven van één of twee vrijwilligers die contact met u opnemen. 
 
RK Parochie Sint Joseph Velsen-
Noord: 
pastor Mathew Njezhukum kattil 
06-22704895 
fathermathew@hotmail.com 

RK Parochie van de H.H. Twaalf 
Apostelen 
pastoor Henk Niesten 
06-30712180 
pastoor@apostelkerk.nl 

  
Voor alles geldt dat wij alles zeer discreet zullen behandelen en met 
niemand over uw persoonlijke situatie zullen spreken!! 
Mocht u uw verhaal aan ons kwijt willen of heeft u hulp nodig? 
Wij zijn voor u bereikbaar. 
 
Banknummer voor donaties: NL 32 ABNA 0474 3606 36 

mailto:fathermathew@hotmail.com
mailto:pastoor@apostelkerk.nl
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Lieve kinderen 
 
Op zondag 29 juni vieren we het feest van de Heilige Petrus en Paulus. We 
hebben dan ook een woordzoeker voor jullie met alle namen van de twaalf 
apostelen. Probeer de namen maar te vinden. Niet onbelangrijk: onze kerk 
heet de kerk van de Heilige Twaalf Apostelen, kortweg de Apostelkerk.  
Op 15 augustus vieren we weer een hoogfeest. Dat is het feest van Maria 
ten Hemelopneming. Maria wordt in de hemel opgenomen. We hebben dus 
ook een mooie kleurplaat voor jullie. Misschien mag je op die dag wel een 
kaarsje aansteken voor Maria. Ze zal er erg blij mee zijn! 
Maar als eerste een werkje met als titel: Jezus ziet jou helemaal zitten. Hij 
houdt van jou. Je kunt de spiegel vervangen door een foto of tekening van 
jezelf in de rechthoek.  
Dit is alweer de laatste Apostel voor de grote vakantie. We wensen jullie 
veel plezier met de aangeboden werkjes en een mooie vakantie. 
 

hart met spiegel 

 
Plak een spiegel, tekening of foto in het midden van het hart. 
Versier het hart: met hartjes, plakfiguren, knip, plak en kleur erbij!    
Van wie houdt Jezus? Kijk maar in het hart… Van jou!   
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  Maria ten Hemelopneming, 15 augustus 

  

Maria 

Helemaal voor God 

Helemaal bij God 
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Pijn in de Kerk 
 
De kerk is een plek waar het ook een beetje pijn kan doen. Een plek waar 
mensen in hun gebrokenheid bij elkaar proberen te leven daar doet het af 
en toe een beetje pijn. Het schuurt tussen mensen. We roepen dan wel 
eens ‘au!’ Het boek spreuken zegt het al: Zoals men ijzer met ijzer scherpt, 
zo slijpt de ene mens de andere ( Spr 27:17).  
 
De  waarheid doet wel eens pijn, mensen onderling doen elkaar soms pijn 
en zelfs Jezus die de vleesgeworden liefde is legt soms zijn vinger op de 
zere plek. Als ik een prediking hoor over iets dat me raakt, dan kan ik soms 
als door een wesp gestoken reageren. ‘Wat denkt die persoon wel niet, ik 
zie het anders.’ Of als er een evangelielezing of een lezing uit een van de 
profeten is dan denk ik weleens: ‘Oei, ben ik wel beter dan de Israëlieten 
die klaagden en mopperden terwijl de Heer zo goed voor hen was?’  
Herkent u dit? Ik weet het niet, misschien bent u wel heiliger dan ik en heeft 
u er niet zo’n moeite mee, maar ik wel.  
 
Als ik geconfronteerd word met een stukje waarheid van het evangelie dan 
doet me dat meer dan eens een beetje pijn, omdat ik weet dat ik daar nog 
niet aan voldoe. Het komt regelmatig voor dat ik met mijn medegelovigen 
overhoop lig. Niet dat ik het altijd zo laat merken, maar vaak van binnen, 
dan mopper ik op deze en gene, zelfs de pastoor moet het zo ook wel eens 
ontgelden.  
 
Jezus zegt ook in de Bergrede: ‘Wat gij wilt dat u de mensen doen doe hun 
evenzo.’(Mt 7:12). Ik heb me voorgenomen om wat milder voor mensen 
proberen te zijn, te beginnen bij mezelf en daarmee ook voor anderen. Het 
is werk in uitvoering maar als u iets herkent in mijn verhaal dan wil ik u 
uitnodigen hetzelfde te doen en te proberen de komende tijd een 
compliment te geven aan iemand die het nodig heeft. En als u toch de 
waarheid aan iemand wilt zeggen, bid er dan eens een week voor. En ga 
voor de desbetreffende persoon eens een uurtje bij het allerheiligste zitten. 
U zult zien dat u er anders tegen aan gaat kijken, en mocht het dan toch 
nodig zijn om iets te zeggen dan kunt u het daarna ook met meer liefde 
doen, bij mij werkt het vaak wel zo, niet altijd want het blijft werk in 
uitvoering, net als bij u,.. toch? 
 
Johan Gierlings 
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Plein voor gesloten kerk in Egmond aan Zee 
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Priesterwijding Jaider Chantre Sánchez 

Op zaterdag 11 juni, feestdag van de 
H. Barnabas, is Jaider Chantre 
Sánchez in de Sint Bavokathedraal in 
Haarlem tot priester gewijd.  
Het nieuwe diocesane koor heeft 
daarbij voor de eerste keer gezongen. 
Onze bisschop, Mgr. Hendriks, ver-
telde in zijn homilie waarom Sint 
Barnabas een perfect model is voor 
een priester. 

Jaider is al anderhalf jaar werkzaam 
in de regio van Heemskerk, 
Castricum, Uitgeest, Beverwijk, 
Velsen Noord en Wijk aan zee, aan 
de H. Familie toegewijd, en is daar 
actief onder meer met vormsel, eerste 
communie en jongeren. 

In 2010 is Jaider op het seminarie, toen nog in De Tiltenberg, gekomen, als 
lid van een beginnende religieuze gemeenschap. Het grootste deel van het 
seminarie heeft hij in ons bisdom gevolgd, waar hij zich goed thuis voelde 
en het was dan ook niet zo vreemd dat hij zich voor ons bisdom meldde 
toen bleek dat zijn gemeenschap niet door zou gaan, ook al was hij 
intussen enkele jaren in Toulon, in Frankrijk geweest. Hij had de Neder-
landse taal al goed geleerd en ervaring opgedaan met de cultuur van ons 
land. 
Het was mooi dat de ouders van Jaider bij de wijding aanwezig konden zijn, 
evenal andere familieleden en bekenden. Studiegenoten van Jaider, ook uit 
andere Nederlandse bisdommen, waren aanwezig om samen met priesters 
uit het bisdom Haarlem-Amsterdam en uit Toulon de viering mee te maken. 
Ook mgr. Jan van Burgsteden sss concelebreerden, evenals de rector en 
studieprefect, vicaris generaal mgr. Bart Putter, pastoor van de regio Ruben 
M. Torres, oud-rector van het seminarie, dr. Gerard Bruggink en vele 
andere priesters. 

(bron: website Bisdom Haarlem-Amsterdam) 
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