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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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Het leven van Yeshua 
Mariska Adrichem 

 
Dit boek heeft mij verrast niet alleen wat betreft de inhoud, maar ook 
vanwege de schrijfster Mariska Adrichem die ooit mijn leerling was op de 
Henricus Mavo in Castricum. De inhoud van dit boek is ontstaan door 
private openbaringen die Mariska vele jaren lang heeft mogen ontvangen. 
Jezus heeft tot haar gesproken en veel laten zien over zijn leven hier op 
aarde vanaf de geboorte tot de kruisiging en verrijzenis.  
Dat klinkt heel verheffend en pretentieus en roept uiteraard scepsis op. Is 
dat nou allemaal wel waar. Ik heb het boek van Mariska cadeau gekregen 
en ben het gaan lezen. Vanaf het begin boeide het mij te lezen over de 
gebeurtenissen in het leven Jezus die zich aan Mariska heeft voorgesteld 
bij zijn Aramese naam Yeshua.  
Met veel details over de dagelijkse praktijk van het gezin van Nazareth met 
als hoofdfiguren Jezus, Maria en Jozef raakte ik overtuigd van de echtheid 
van de visioenen. Mariska kan dit niet allemaal verzonnen hebben of uit 
haar duim  hebben gezogen. Des te opmerkelijker dat zij die Jezus zo heeft 
mogen ontmoeten en zijn leven heeft mogen optekenen in zijn gewone 
menselijke bestaan, maar ook in de wijze waarop hij als kind en als 
volwassene omging met de mensen.  
Dit boek is tot stand gekomen uit de vele visioenen die Mariska gedurende 
haar leven heeft ontvangen, zo vermeldt de info op de achterkant. 
Visioenen waarin zij Jezus zelf, levend en ook wel tastbaar, heeft mogen 
zien en ervaren en waarin hij zich kenbaar maakte onder zijn Aramese 
naam ‘Yeshua’. In de visioenen zijn unieke beelden getoond die een 
verrassend licht werpen op met name de menselijke kant van de persoon 
van de Godmens.   
Persoonlijk vind ik het boek een aanrader met 
een veelbetekenende slotzin van Jezus gericht 
tot Mariska en ook tot ons allen. 
“De beelden zijn  getoond om aan te geven dat 
het tijd is voor mijn verrijzenis in de wereld” 
 

Het boek is o.a. verkrijgbaar  

in Oesdom bij OLVrouw ter 

Nood in Heiloo 

ISBN:978-94645-0768-3 
 

Pastoor Niesten 
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 Agenda voor de maanden 
 oktober, november en december  

 

Oktober, rozenkransmaand  

 

− 7 oktober   Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans 

− 15 t/m 23 oktober  Lourdesnovene 

− 16 oktober   Kindernevendienst 

− 22 oktober   Open middag. Priester Koos Smits spreekt 

   over GENEZEN. Aanvang:15.00 uur. 

 

November 

− 1 november  Allerheiligen.  

Gezongen H. Mis om 19.00 uur.  

− 2 november  Allerzielen.  

Gregoriaans gezongen Requiemmis ter   nagedachtenis aan de 

overledenen van het afgelopen jaar. Er is een lichtritus met het 

opsteken van een kaars en de overledenen worden herdacht in de 

voorbede. Het gedachteniskruisje mag van het In Memoriambord 

worden gehaald. De naaste familieleden krijgen in oktober een 

uitnodigingsbrief. 

− 20 november  Christus Koning.  

De laatste zondag in het kerkelijk jaar. Er is kindernevendienst. 

 

December, adventsperiode ter voorbereiding op de geboorte van de 

Verlosser Jezus Christus 

 

− 5 december   Sinterklaasavond 

− 24 december   Kerstnachtmis 

− 25 december  Eerste kerstdag 

− 26 december   Tweede kerstdag 
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Een noodkerk, maar een rots in de branding 
 
Apostelkerk 60 jaar - pauselijke onderscheiding voor steunpilaar 

 
Op zondag 3 juli is het zestigjarig bestaan van de Apostelkerk gevierd met 
een bijzondere en feestelijke heilige Mis waarbij flink wat priesters concele-
breerden en aan het eind van de viering twee onderscheidingen werden uit-
gereikt: één wegens zestig jaar koorlidmaatschap en een pauselijke onder-
scheiding Pro Ecclesia et Pontifice. 
 

Pro Ecclesia et Pontifice 
De pauselijke onderscheiding mocht ik uitreiken aan de heer Martin van 
Kleef die vele verdiensten heeft voor de Apostelkerk als organist, penning-
meester, voorzitter van de locatieraad, lid van het parochiebestuur van de 
samenwerkende parochies, als organisator van bedevaarten en inzet voor 
het katholieke geloof op vele terreinen waaronder de uitgave van een cate-
chismus in de tijd dat er nog niet veel was op dat gebied en de zorg voor 
het blad De Apostel. Hij en zijn echtgenote zijn ook altijd zeer betrokken 
geweest bij het seminarie en de gebedskring van het seminarie. En zo zou 
er nog meer te noemen zijn... Ik ben de heer en mevrouw Martin en Riet 
van Kleef dan ook zeer dankbaar voor al hun inzet voor de Kerk in ons 
bisdom. 

 

 

 

 

 

 



 

 - 6 - 

Zestig jaar 
De zestigjarige koorzanger, Wim van Bugnum, kreeg de onderscheiding 
van de Gregoriusvereniging uitgereikt van pastoor Niesten en uit zijn 
woordje bleek dat deze zanger ook buiten het zingen grote betrokkenheid 
heeft getoond. Beide gedecoreerden wens ik van harte proficiat! 
 

 
 

Verloop van de viering 
Aan het begin van de Eucharistieviering heette de heer Martin van Kleef 
vanuit het parochiebestuur en als voorzitter van de locatieraad iedereen 
welkom en bood hij een terugblik op de zestig jaar geschiedenis van de 
Apostelkerk. Onder de priesters die hij welkom heette waren behalve 
pastoor Henk Niesten die de zorg draagt voor de Apostelkerk ook de deken 
Floris Bunschoten, de pastoor-moderator Ruben Torres, de overige pries-
ters van het samenwerkingsverband van de H. Familie: pastor Anton 
Overmars, kapelaan Jaider Chantre Sanchez, pastoor Mathew 
Njezhukumkattil, em. pastoor Van der Linden, die nog steeds heel actief is 
in de regio en diaken Marcel de Haas. Ook oud-pastoor Frank Domen was 
aanwezig. 
 

Aan het einde kwamen de kinderen van de Kinderwoorddienst naar voren 
en één van hen zong zuiver en goed een lied ter ere van het feest. 
Na de heilige Mis was er een drukke en geanimeerde receptie met hapjes 
en drankjes en voor de kinderen was er een speelkussen waar ze zich 
goed konden vermaken. 

 

Overgenomen van de website van Bisschop J. Hendriks 
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Apostelkerk bestaat 60 jaar! 
 
Ik had er zo veel zin in. Ik kon bijna niet slapen! Toen ik wakker werd, was 
ik heel erg opgewonden want, 
 
 1: De apostelkerk bestaat 60 jaar. 
 2: mijn beste vriendin gaat mee! 
 
Toen we in de kerk waren, keek ik mijn ogen uit, wat waren er veel mensen! 
Er waren ook veel pastoors en een bisschop! Ik was heel blij dat de kerk 
eindelijk helemaal vol was. Toen de mis begon, hoorden we dat het 
springkasteel opgeblazen werd, we hadden er ZO veel zin in. Aan het einde 
van de mis renden we naar het Grenspost op zoek naar taart, snoepjes, 
salade, maar we vonden alleen kaasstokjes en noten, oef! Ik was 
teleurgesteld. Maar gelukkig waren er cola en bitterballen. We speelden en 
speelden tot het tijd was om naar huis te gaan. Het was een geslaagde 
middag! 
 
Maura 
 

 
  

https://www.arsacal.nl/nieuws/2022/20220703_apostelkerk3-xl.jpg
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Zondag 7 augustus: de dag van de fietstocht 

 

We begonnen deze dag met een H. Mis waarin ook Ryan Ezra werd 

gedoopt. Dit was een mooi begin van de dag. Hierna kregen we koffie of 

thee met iets lekkers en toen mochten we van start. 

 

 
 

Daar gingen we door ons mooie polderlandschap richting Assendelft. 

Aangekomen in Assendelft haakten Martin en Riet ook bij de groep aan en 

fietsten we door naar de St. Odulphuskerk waar we werden ontvangen door 

pastoor Floris Bunschoten .We konden een kaarsje opsteken in de kapel en 

mochten de kerk bezichtigen, wat een mooie kerk. 

 

Dit was onze eerste stop, hierna sprongen we weer op onze fiets en fietsten 

we naar onze volgende stop waar we ons broodje konden nuttigen. Deze 

stop was bij Cor en Elsa. Zij hebben een heerlijke tuin waar we even 

gebruik van mochten maken. We werden ook hartelijk ontvangen met een 

heerlijk glaasje sap en een lekkere koek. Cor heeft in zijn tuin een heel 

mooie kapel gebouwd en deze mochten we bezichtigen. Na deze pauze 

vervolgden we onze fietstocht door ons mooie polderlandschap naar de 

volgende stop. 
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Aan de rand van de polder en de bewoonde wereld werden we ontvangen 

door Marja en Peter en kregen wij een heerlijk ijsje. Na deze laatste stop 

mochten we weer op onze fiets springen om naar het eindpunt te fietsen. 

Aangekomen bij het Tolhuis stond ons nog een sapje met iets lekkers te 

wachten en konden we nog even napraten. 

 

Het was een prachtige dag met een heerlijke fietstocht in de middag met 

mooie rustpunten. Ik denk dat ik namens iedereen de organisatie “ DANK 

JE WEL” kan zeggen. 

 

Inge Niesten Toman 
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Een glimp van de overkant … 
 
Zondag 18 september vertrok om 12 uur vanaf de Apostelkerk een bus op 
mini-bedevaart naar Marken/Volendam. Onderweg vertelde pastoor Niesten 
het mooie verhaal van Grietje Schouten (1915-1947). Zij woonde op het 
protestantse eiland Marken, kreeg tuberculose en werd opgenomen in een 
katholiek sanatorium. De schoonheid van het katholieke geloof trof haar 
zozeer dat ze katholiek werd. Het meisje was heel bijzonder: na haar dood 
waren er zelfs gebedsverhoringen op haar voorspraak. 
 
Eenmaal uit de bus, wachtte ons een regenzegen. Sint Petrus dweilde 
blijkbaar heel de dag de hemelvloer, want het werd maar niet droog. Dat 
deerde ons echter niet, want het plaatselijke dorpscafé bood ons gastvrij 
onderdak. De sfeer was er uitgesproken zonnig: er werd gelachen en 
gezongen! 
 
Vervolgens liepen we naar de haven, stapten op de boot, voeren naar de 
overkant en betraden de kade van Volendam. Van daar liepen we naar de 
Vincentiuskerk waar we een eigen Lof konden houden. Het bijzondere aan 
dit Lof was dat we gebruik konden maken van de monstrans die destijds in 
opdracht van bouwpastoor Pas vervaardigd was ten behoeve van de nieuw 
gebouwde Apostelkerk, nu 60 jaar geleden. Die monstrans is na emeritaat 
van pastoor Pas in het bezit gekomen van de Vincentiuskerk, waar pastoor 
Pas zijn laatste jaren heeft doorgebracht. Op het aangrenzende kerkhof van 
deze kerk ligt pastoor Pas ook begraven. 
 
We hadden een prachtig Lof dat mij inspireerde tot het zingen van een 
eigengemaakt lied na afloop ervan. De titel van het lied was: De veilige 
haven. Het symboliseert de overtocht die ieder van ons eens moet maken 
naar de overkant, samen met Jezus.  
Daarna ging het per bus weer terug naar de Grenspost waar ons een 
warme maaltijd wachtte. Het samen maaltijd houden leek welhaast een 
afspiegeling van het hemels Bruiloftsmaal: we mochten al met al met deze 
geslaagde dag een glimp opvangen van de overkant … 
 
Elma van Vianen 
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 Kisikids in de Grenspost 
 
 
Ter gelegenheid van het 
jubileumjaar van de Apostelkerk 
zullen de Kisikids op 
zaterdagmiddag 19 november een 
musical opvoeren in de 
Grenspost.  
 
KISI staat voor God´s singing 
kids. Het is ontstaan in Oostenrijk 
en overgewaaid naar andere 
landen waaronder Nederland. Zij 
voeren een musical op met zang 
en dans en gesproken tekst.  
 

 
Onlangs heeft de groep nog een musical uitgevoerd over het boek Ruth in 
de bedevaartkapel van Onze lieven Vrouw ter Nood in Heiloo. Dat was een 
groot succes. Zang en toneelspel komen heel professioneel over. 
 
Op zaterdagmiddag 19 november zullen ze in de Grenspostzaal naast de 
Apostelkerk de musical SPECTOR opvoeren. Tijd: 15.00 uur.  
Deze musical met als ondertitel, HET BESTE ZIT VAN BINNEN, daagt 
kinderen en volwassenen uit om hun talenten te ontdekken en hun grenzen 
te verleggen.  
 
Het verhaal gaat over Eric, een blinde bedelaar. Die heeft een droom voor 
zijn leven. De vrienden die hij daarbij onverwachts maakt, helpen hem om 
zijn droom waar te maken. Maar Eric twijfelt ... zal het hem lukken? Hij kan 
immers niks, vindt hij zelf. Zijn vrienden denken daar echter anders over. 
Iedereen heeft talenten! En iedereen heeft daarbij een eigen verhaal. Lukt 
het Eric om met vallen en opstaan zijn droom waar te maken? 
 
Beleef het mee in deze musical. Er is de mogelijkheid om echt mee te doen 
in deze musical. Kinderen kunnen zich bij pastoor Niesten opgeven en 
krijgen dan te horen wanneer en hoe laat ze moeten oefenen. 
 
Pastoor Niesten,  0630712180 of hjozefniesten@planet.nl  
 

 

mailto:hjozefniesten@planet.nl
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Nieuws uit het locatieteam 
 
60-jarig bestaan Apostelkerk op 3 juli 2022 
Het feest van het 60-jarig bestaan van de Apostelkerk is op 3 juli met grote 
vreugde gevierd. 
De Pontificale Hoogmis was goed bezet met ook veel bezoekers van buiten 
de parochie. 
Daarna werd het feest voortgezet in de Grenspost met een hapje en een 
drankje. Voor de kinderen was het springkussen een groot succes, mede 
dank zij het mooie weer.  
In de Grenspost konden we ook genieten van een aantal geprojecteerde 
foto’s uit vroegere tijden. We kijken voldaan terug op deze mooie dag. 
 
Sacristie 
De onderhoudsploeg was net op tijd klaar met de renovatie van de 
sacristie. In de laatste week voor het feest op 3 juli werd nog de 
vloerbedekking gelegd. De sacristie ziet er nu prima uit. 
Johan Pieters uit Assendelft heeft de 2 koperen vazen, die al jaren kapot in 
de kluis stonden, helemaal gerestaureerd. U heeft ze bij het altaar kunnen 
bewonderen.  
De vazen staan nu weer in de kluis, maar ze zullen gebruikt worden zodra 
ze voorzien zijn van een binnenvaas. 
 
Schilderwerk Grenspost 
De onderhoudsploeg zit niet stil. Het volgende project is het schilderen van 
de buitenkant van de Grenspost. De buitenkant aan de Soerstraat is erg 
verkleurd door de zon.  
In een proefvak is geprobeerd om de juiste behandeling voor de gehele 
buitenkant te vinden. Na advies van een goede schilderswinkel zullen zij in 
de komende tijd bij goed weer de klus klaren. 
 
Vastenactie 
Zoals u weet heeft broeder Huub Welters uit Kameroen gevraagd om een 
bedrag van € 21.700,- om de kerk in Wombong in Kameroen af te bouwen. 
In het regiobestuur van het samenwerkingsverband ‘De Heilige Familie’ 
hadden een aantal parochies toegezegd om met de vastenactie van de 
Apostelkerk mee te doen. Ook de H. Odulphusparochie in Assendelft en de 
parochie H. Maria Magdalena in Zaandam zouden mee doen.  
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Hieronder ziet u een overzicht van de opbrengsten per parochie. 
 

Apostelkerk, Beverwijk     €11.215,- 
Parochie de Goede Herder, Castricum   €     500,- 
Parochie H. Laurentius/H. Maria, Heemskerk  €     899,- 
Parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte, Uitgeest      €     299,10       
Parochie H. Jozef, Velsen-Noord   €.      55,- 
Parochie H. Odulphus, Assendelft   €.  2.047,- 
Parochie H. Maria Magdalena, Zaandam  €      607,- 

        € 15.323,- 
         
Het bedrag van € 15.323,- is inmiddels overgemaakt via de Missieprocuur 
in Oosterbeek naar Broeder Huub Welters in Kameroen.  
 
Broeder Huub bedankt u allen met de volgende woorden: 
 
“Ik hoop dat u in de gelegenheid bent om iedereen die hiertoe heeft 
bijgedragen heel en heel hartelijk te bedanken. 
Het heeft een geweldige vreugde gebracht bij de mensen hier, die nu al in 
gedachten beginnen te zien dat het dak nu heel echt op hun kerk gaat 
komen. Die vreugde is iets dat de mensen hier echt nodig hebben.   
In september 2016 begon het geduvel, gedonder en geschiet van de 
‘Anglophone crisis’ [en dat gaat nog steeds door!]. Ook COVID19 bracht 
hier, net als in zovele landen, droefheid en verdriet. 
Maar nu  V R E U G D E !    
Hun kerk, ja, daar zal Onze Lieve Heer bij hen zijn, hun kracht en steun 
geven, hen beschermen. Het dak is inderdaad een grote stap voorwaarts 
om hun kerk klaar voor gebruikt te maken. 
Ook de jeugd heeft hun blijheid al getoond. Zij hebben aangeboden om – 
waar en in hoever dat dit mogelijk is - te helpen om de spanten op de plaats 
te krijgen van waar ze op de gewapend betonnen muurplaat worden 
bevestigd. 
Ik hoop dat het begin van feestelijkheden m.b.t. het 60 jarige bestaan van 
de Apostelkerk, een succes is geweest en gestadig zal doorgaan. 
  
Met heel veel dank en hartelijke [feestelijke] groeten”. 
  

Huub. 
 
Martin van Kleef, penningmeester 
 



 

 - 14 - 

Lourdesnovene van 15 t/m 23 oktober 2022 
 

Op zaterdag 15 oktober begint de 

Lourdesnovene. Vooraan in de kerk staat 

weer Maria in de grot en Bernadette ervoor 

met daarbij het watervalletje en de bron.  

Maria van Lourdes heeft ook opgeroepen tot 

bekering en boete doen. Die uitnodiging 

mogen we ook in deze Lourdesweek 

bijzonder ter harte nemen. Er is elke dag 

biechtgelegenheid. Op woensdagavond 19 

oktober is er gelegenheid om het sacrament 

van de zieken te ontvangen tijdens de H. Mis. 

We doen dan een uitgebreide schuld-

belijdenis om zo helemaal open te worden 

voor de genade en de liefde van God. 

 

Open middag op zaterdag 22 oktober 

Op zaterdag 22 oktober komt priester Koos Smits een lezing geven over 

genezing met als titel “De dokter geneest en God helpt of God geneest en 

de dokter helpt”. Koos Smits is zelf genezen van lymfeklierkanker. De 

lezing begint rond 15.00 uur en wordt voorafgegaan door gezamenlijke 

lofzang. Na de inleiding zijn er deelgroepjes waarin we met elkaar spreken 

over ziek zijn en wel of niet genezen en de ervaringen over de rol van de 

dokter en van God. In het deelgroepje mag ook gebeden worden voor 

elkaar. Voor wie daarna wil blijven om de H. Mis van 19.00 uur bij te wonen 

is er koffie en thee en zijn er broodjes. 

 

De kinderen 

Aparte aandacht is er voor kinderen op 16 oktober in de kindernevendienst 

en tijdens de processie. Ook bij het slot op 23 oktober mogen de kinderen 

voorop lopen en een roos neerleggen bij Maria. 

 

Slotzegen en handoplegging 

Op zondag 23 oktober geven we na de zegen gelegenheid aan iedere 

parochiaan om de handoplegging te ontvangen voor een diepere vervulling 

van de Heilige Geest en om genezing van innerlijke blokkades. 
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Rozenkrans  

Natuurlijk bidden we ook de rozenkrans vóór elke H. Mis. Ons gebed gaat 

uit naar de kerk van deze tijd en is ook gericht op de intenties die u wilt 

aanreiken. Die zijn van harte welkom. Aan het slot van de H. Mis lopen we 

in processie de kerk rond en zingen we het Lourdeslied. 

 

Programma Lourdesweek 

 

Za 15 okt. 19.00 uur  Opening van de novene 

 

Zo 16 okt. 10.00 uur  Kindernevendienst 

 

Ma 17 okt. 19.00 uur  

 

Di  18 okt. 19.00 uur  

 

Wo 19 okt. 19.00 uur  Ziekenzalving 

 

Do 20 okt. 19.00 uur  

 

Vr 21 okt.  19.00 uur  

 

Za 22 okt. 19.00 uur  Handoplegging  

 

Zo 23 okt.  10.00 uur  Handoplegging en slot van de novene 
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Jubileumfoto’s zondag 3 juli  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Bissch. J. Hendriks, Priesters Mathew, Jaider, Floris, Ruben, Henk, Frank, Jan, Anton, 
diaken Marcel, acolieten Kees, Jeff, Franco 

Een volle kerk van oud tot jong 

Maura zong solo 
“Kom en zie” 

Bisschop Hendriks  
had een mooie preek 

King David voorop, 
Lalito en Byron erachter 
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Jubileumfoto’s fietstocht en Volendam-Marken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitpuffen in de tuin van Marja met een ijsje Beverwijk - Assendelft – Beverwijk 
Marja zwaait ons toe 

    Aanbidding in 
   Vincentiuskerk; monstrans 

van Pastoor Pas 

“Daar in dat kleine café bij de haven”, 

zong Elma en Alie zong mee 

Slotmaaltijd in de Grenspost. 

lekker en gezellig 
Oma Jessy. ‘Opa’ Henk, Adelaid op de boot 

naar Volendam 
Maura zong solo 

`Kom en zie` 
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Hoe groot zijt Gij… 
 
Er zijn momenten dat je als mens overweldigd wordt door de schoonheid 
van Gods schepping. Dan stijgt er welhaast vanzelf een lied op in je hart, 
een lied van lof en dank. Dan voel je dat je God wilt eren en danken om 
zoveel moois en groots. 
 

‘Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van Uw vingers, 
Als ik de maan en sterren zie, die Gij daar hebt gezet, 

Ach wat is de mens dan dat Gij naar hem omziet, 
’t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt.’ (Psalm 8: 4,5) 

 

Ook de Schepper is verheugd wanneer Zijn schepsel Hem eert met een 
vreugdevol hart. En wanneer mensen samenkomen om te zingen, om God 
te loven en te danken, dan brengen ze vreugde in Gods hart. 
Zingen maakt blij, dat is algemeen bekend. Wanneer wij zingen van Gods 
grootheid, dan gebeurt er iets bijzonders: er gaat liefde stromen tussen God 
en de mens. De pijn en de zwaarte van het leven worden op dat moment 
even onderbroken en de mens voelt zich opgetild worden, naar een hoger 
plan. Al zingend kun je God dicht naderen en welhaast de plaats betreden 
waar de serafijnen dag en nacht Hem zingend aanbidden. De sluis van 
Gods genade gaat tijdens lofprijzing wagenwijd open, waardoor een 
helende genadestroom wordt uitgestort over de lofprijzende mens. 
Iedere mens raakt vroeg of laat in zijn leven wel ergens beschadigd, de één 
meer dan de ander, met als gevolg: innerlijke verwondingen. Door 
regelmatige lofprijzing kunnen deze verwondingen geleidelijk aan gaan 
verdwijnen, en daarmee is lofprijzing een weg naar innerlijke genezing! Ik 
weet dit uit eigen ervaring en ook door getuigenissen van anderen. Muziek 
vanuit het hart raakt namelijk de ziel van de mens en dringt door tot het 
diepst van Gods wezen. God heeft de mens ‘in den beginne’ heel gemaakt.  
God, de barmhartige Vader, wil Zijn kind genezen en zegt daarom zelf: 
 

‘Ik zal je bevrijden en in ere herstellen, een lang leven schenk Ik je en Ik zal 
je gelukkig maken.’ (Psalm 91: 15,16). 

 

Laat deze schat van oneindige waarde niet vruchteloos liggen, maar kom 
zelf eens naar de Lofprijsavond en ervaar wat het met je doet wanneer je 
God de lof toezingt die Hij verdient. 
Wanneer: vanaf november iedere 3e woensdag van de maand om 20.00 
uur, inloop 19.40 uur. 
Waar: in de Grenspost, naast de Apostelkerk. 
       Elma van Vianen 
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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 deze Apostel het verhaal van Yvonne de Jong. 
 
“Ik ben Yvonne de Jong-Cornelius en ik kom uit Penang, Maleisië.  
Ik was 56 jaar toen ik in Nederland kwam. Ik ben gekomen voor mijn liefde 
en gaf alles op in mijn geboorteland voor een toekomst hier.  
Helaas stierf mijn man, na 8 jaar huwelijk, in 2014 aan kanker. Al mijn 
dromen waren verbrijzeld en ik kon niet terugkeren naar mijn vaderland. Ik 
heb geen kinderen, alleen een nicht in Limburg. 
 
Voordat ik naar de Apostelkerk kwam ging ik naar de Laurentiuskerk, 
Agathakerk en Regina Caelikerk. Ik denk dat ik in 2015/2016 naar de 
Apostelkerk kwam. Ik wist van een paar vrienden dat deze kerk bekend 
staat als de “Houtenkerk”. 
 
Pastoor Niesten vroeg mij waarom ik zo vroeg naar de kerk (zondag) kom 
en ik zei dat ik ‘bij God wil klagen’. Ik vind hier mijn rust vooral als ik 
problemen heb.  
 
Het grote verschil met de kerk in mijn geboorteland is het aantal mensen 
dat naar de kerk komt.  
Daar zijn de kerken altijd vol en de jeugd heeft er een actieve rol; de 
mensen zijn God zegenend. 
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Ik ging in 2018 terug naar Penang, daar had ik toen nog 2 zussen. Helaas 
verloor ik in 2021 mij 2e zus en ik zou er alles voor over hebben om nu bij 
mijn zusje te zijn. Tijd is zo kostbaar! Vooral als je zo ver weg bent. Ik heb 
bijna wel elke dag contact met mijn zusje.  
 
Ik zie een toekomst voor de wereldkerk; gebeden kunnen wonderen 
verrichten. Ik geloof dat positief zijn altijd helpt. Als de zon elke dag opkomt 
is er altijd hoop! 
 
Onze parochie zal zeker groeien, de parochianen zijn erg vriendelijk. Ik voel 
me hier welkom en thuis in deze kerk. En we zijn gezegend met een goede 
herder om ons te leiden. BEDANKT Pastoor Niesten!” 
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Gedoopt Ryan Ezra 
 
Op zondag 7 augustus is Ryan, zoon van Edwin en Marina Schroers en 
broertje van Chris, gedoopt tijdens de Eucharistieviering met het 
dameskoor. Dat was een feestelijk gebeuren en Ryan heeft zich daarin als 
5 maanden oude baby voorbeeldig gedragen. Hij gaf alleen even een kik 
toen Clara, zijn peetouder of meter, hem ten doop hield. Dit alles onder het 
toeziend oog van vele familieleden van Edwin en Marina die eerste rang 
zaten op de voorste bank.  
We begonnen de doop met de bevraging en met de afzwering van het 
kwaad. Daarna volgde de eerste zalving ter bevrijding van de erfzonde. 
Toen dit afgerond was konden Marina, Edwin en Clara even gaan zitten om 
te luisteren naar de lezingen en de korte preek. 
Vervolgens werd het doopritueel hervat met het belijden van het geloof en 
dat vormt dan de basis voor de doop. De afsluitende riten met de zalving 
met het chrysma, overdracht van het doopkleed, toediening van het zout, 
en het effatagebed werd het doopsel voltooid en bijgeschreven in het 
baptizatorium of wel dat heel dikke, zware doopboek. Dat lag al op het 
altaar klaar zodat de peetouders konden zien of het goed was ingevuld. 
Ondertussen werd het volk uitgenodigd het geloof zingend te belijden. 
Na afloop was er in het Tolhuis koffie met een taartje en waren we allemaal 
blij dit te hebben mogen meemaken.  
 
Pastoor Niesten 
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Wist u dat 
 

• de fietstocht naar Assendelft voor herhaling vatbaar is; 
 

• de PCI een bedrag van € 250,- heeft ontvangen vanuit de vrijwillige 
bijdrage voor de fietstocht; 
 

• we op zoek zijn naar iemand die zich wil aansluiten bij de PCI 
Apostelkerk/Jozefkerk Velsen-Noord; 
 

• het op 18 november a.s. precies 25 jaar geleden is dat pastoor Pas 
overleed; 
 

• de Kisikids op zaterdag 19 november naar de Grenspost komen; 
 

• kinderen heel welkom zijn bij de Kisikids; 
 

• en dat zij zich daarvoor kunnen aanmelden bij pastoor Niesten. 
(zie blz.11); 
 

• de jubileumcommissie nog meer activiteiten ontwikkelt zoals 
lezingen en een filmmiddag voor kinderen;  
 

• er vanwege het jubileumjaar een speciaal kinderkerstnummer van 
het parochieblad zal verschijnen;  
 

• uw ideeën ook welkom zijn in onze Apostelbus; 
 

• wij nog een jubileum vieren, namelijk 10 jaar Eucharistische 
Aanbidding. In 2012 bij ons 50-jarig jubileum waren er voldoende 
vrijwilligers om op de donderdag de gehele dag Eucharistische 
Aanbidding te houden. En deze traditie zullen wij in de Apostelkerk 
zeker voortzetten. 
 

 

 

  



 

 - 23 - 

Medewerkers van De Apostel 
 

De redactieraad bestaat uit Angela Sijmons (lay-out), Marja Al (o.a. 

interviews), Louise Dijkman (kinderpagina’s), Elma van Vianen (over 

actuele gebeurtenissen) en ondergetekende voor een hoofdartikel en wat 

dies meer zij. Daarnaast heeft Martin van Kleef altijd wel iets te melden 

vanuit de locatieraad en het bestuur en over het regionieuws. Er zijn ook 

gastschrijvers zoals Johan Gierlings en Clara ten Hacken. 

 

Johan Gierlings 

Johan studeert aan het Bonifatiusinstituut op de 

Tiltenberg in Vogelenzang. Daar worden lekengelovigen 

opgeleid tot catechist of diaken. Johan is dus heel 

bewust bezig om zijn geloof te verdiepen en de inhoud 

in Rooms-Katholieke zin te bestuderen. Dat vraagt ook 

een geestelijke instelling die hij met mij bespreekt in de 

geestelijke begeleiding. Ondertussen levert Johan 

regelmatig mooie, goed leesbare geestelijke stukjes 

o.a. ook in het tijdschrift ‘Nieuwe Aarde’. Johan woont in 

Heerhugowaard en is regelmatig in de Apostelkerk te vinden ook als 

teamlid van de Alpha-cursus en als deelnemer aan de lofprijsavonden.  

 

Clara ten Hacken 

Zij komt uit Haarlem en was altijd enthousiast deelnemer 

aan het parochieleven in Haarlem-oost en centrum waar 

ik destijds pastoor was. Na mijn emeritaat hebben wij 

contact gehouden en is zij regelmatig te gast bij mij thuis 

alsook in de kerk. Clara is al jaren teamlid bij de alpha 

en andere cursussen. Ik kan ook rekenen op haar 

mantelhulp als er wat is met mij zoals in het voorjaar. Zij 

schrijft mooie artikelen met name over de geschiedenis 

van ons geloof vaak aan de hand van bepaalde heiligen. 

Dat heeft ook te maken met haar studie-achtergrond  

want Clara is gepromoveerd op koptische manuscripten die zij o.a. heeft 

gevonden in kloosterbibliotheken in Egypte. Dat vraagt om kennis van de 

koptische taal en ook het Arabisch. Die taal heeft zij zelfs gedoceerd aan de 

universiteit. Wij zijn dan ook blij met haar waardevolle bijdragen.  

 

Pastoor Niesten 
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Een low-key portret 
 

Ik had in één dag tijd twee mensen ontmoet. De een had me alleen maar 
goed gedaan, de ander had me heel veel pijn gedaan. Ik sprak hier met een 
vriendin over en er begon wat licht in mijn hart te schijnen. God kan beide 
situaties ten goede keren. Zoals je in de fotografie een portret op twee 
manieren kan nemen. De ene is high key, de andere low-key.  
 

Bij een high key portret valt er veel licht op het subject. De huidskleur licht 
op en de warme tinten worden benadrukt, je krijgt meer kleur. Je moet 
opletten dat de opname niet overbelicht wordt door het vele licht. Dan 
vallen de contouren weg en zie je het portret niet meer. Bij deze manier van 
fotograferen is er veel licht.  
 

De andere manier van een portret maken is een low-key opname. Hierbij is 
er juist weinig licht, waardoor er een portret gemaakt wordt dat er donker 
uitziet. De donkere tinten worden benadrukt, waardoor er veel diepte en 
reliëf in een portret te zien is. Rimpels in de huid, worden op een hele 
mooie manier zichtbaar. Contouren die heel mooi zichtbaar worden, 
lichtende ogen in het donker. Een low-key portret dat goed gefotografeerd 
is, kan een persoonlijkheid op een prachtige manier weergeven.  
 

Wat wil ik daarmee zeggen? De persoon die mij heel veel liefde en licht 
gegeven had, belichtte mijn persoonlijkheid op een manier waarop ikzelf 
warmer naar anderen toe werd. Zij deed mij stralen en liet me de zonnige 
kant van mezelf zien. Ik werd er dankbaar van. De andere persoon deed 
me pijn. Die belichtte mijn persoonlijkheid juist in het donker. Daarbij 
werden juist mijn contouren en rimpels zichtbaar. Ik voelde me gekwetst, en 
ik moest leren vergeven. Mijn karakter verdiepte zich en er werd een ander 
soort portret zichtbaar. Welke van de twee was mooier?  
 

Persoonlijk vind ik een low-key portret, dat goed gefotografeerd is vaak 
mooier dan een hele lichte foto. Juist in een low-key portret zit een diepte 
en detail die je bij andere foto's minder snel ziet. Zou God misschien goede 
en minder goede ervaringen in ons leven toelaten, omdat hij misschien ook 
geniet van een mooi portret van ons? High en low-key. Hoogte en 
dieptepunten. Zoals bij Jezus Christus een high-key portret op de berg van 
de verheerlijking te zien was. Wat zou Pasen zijn in deze vergelijking? U 
mag het zeggen. Goede vrijdag, Paasmorgen? ik heb er mijn eigen 
gedachten over. Van low-key naar high-key. 
 

Johan Gierlings 
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Lieve kinderen 
 
Fijn dat jullie dit lezen, want we hebben weer een paar pagina’s 
speciaal voor jullie gemaakt.  
 
Op 1 november vieren we Allerheiligen. Jezus gaat dan met zijn 
leerlingen een berg op om hen van alles te vertellen. Wat hij in die 
toespraak zegt, mag je zelf uitzoeken door het oplossen van de 
puzzel.  
Eén van de heiligen is Sint Maarten. Dat feest wordt gevierd op 11 
november. Misschien maak je op school of thuis wel een lampion.  
 
Het verhaal van Sint Maarten is al oud. Sint Maarten was een 
Romeinse soldaat die op een koude dag op zijn paard reed. Hij kwam 
onderweg een arme man tegen die bibberde van de kou. Sint 
Maarten stopte meteen, pakte zijn mooie mantel (een grote, warme 
jas) en zijn zwaard. Met dat zwaard sloeg hij de mantel in tweeën en 
gaf een deel aan de arme man. Die was daar ontzettend blij mee.  
Sint Maarten deelde dus wat hij had.  
 

Zo gaat het ook op 11 november. De 
kinderen gaan langs de deuren met een 
lampion en de volwassenen delen snoep 
uit.  
We hebben een mooie kleurplaat voor 
jullie waarop Sint Maarten staat 
afgebeeld met zijn mantel en zijn zwaard.  
We hopen dat jullie weer veel plezier 
beleven aan de puzzel en de kleurplaat. 
Doe je best!  
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Sint Martinus Bisschop, roem van alle landen 
Dat wij hier met lichtjes lopen is voor ons geen schande 

Hier woont een rijke man die ons wel wat geven kan 
Veel zal hij geven, lang zal hij leven 

Zalig zal hij sterven, de hemel zal hij erven  



 

 - 28 - 

H. Elisabeth van Hongarije  
 

Elisabeth werd in 1207 geboren als dochter van koning Andreas II van 
Hongarije en zijn vrouw Gertrud van Andechs.  
(H. Hedwig van Silezië en H. Agnes van Praag waren haar nichtjes en 
H.Elisabeth van Portugal was een achternicht.)  
 

Volgens de legende werd haar geboorte door een 
meesterzanger als volgt aangekondigd: ‘Er zal een ster 
opgaan in Hongarije … die straalt over de gehele 
wereld. … die Elisabeth zal heten en de erfprins van 
Thüringen ten huwelijk geschonken worden en zij zal 
velen verblijden en troosten.’ Zo gebeurde.  
 

Om politieke redenen werd zij al op 4-jarige leeftijd afgestaan als 
toekomstige bruid aan de zoon van de landgraaf van Thüringen en Hessen. 
Elisabeth werd vervolgens samen met haar toekomstige echtgenoot, 
Ludwig, op de Wartburg nabij Eisenach opgevoed. Zij viel op door haar 
kinderlijke devotie en haar afkeer van het frivole leven. Zij was 
ongekunsteld en zuiver van hart, donker van uiterlijk, met een onstuimig 
temperament. Al jong deed zij wijze uitspraken en werden wonderen door 
haar verricht, zoals de genezing van een blinde.  
 

Toen Elisabeth dertien jaar was, trouwde zij met Ludwig IV, landgraaf van 
Thüringen; ook hij zou later heilig verklaard worden. Ze kregen drie 
kinderen, waarvan dochter Gertrude later zalig verklaard zou worden. Het 
was een goed huwelijk; ze hadden bijzonder veel hoogachting voor elkaar. 
Ludwig was standvastig en zocht steeds het goede voor zijn land. Hij 
duldde geen godslastering of misplaatste grappen. Zijn lijfspreuk was: 
'Godsvrucht, kuisheid en rechtvaardigheid'. Elisabeth en hij leefden sober 
en trachtten de hofhouding hierin voor te gaan. Met instemming van ‘haar 
broertje’ zoals Elisabeth haar man liefkozend noemde, had zij veel 
aandacht voor de zieken en de armen, maar haar schoonfamilie en het 
paleispersoneel waren het er niet mee eens.  
 

Volgens de legende ging Elisabeth eens langs een bergpad naar Eisenach, 
sober gekleed in een lange wijde mantel, waaronder zij haar gaven droeg: 
vlees, eieren en andere gerechten. Geen ‘schatten’ dus, die zij volgens 
sommige boze tongen het kasteel uit wilde dragen. Op een kruispunt van 
wegen ontmoette zij haar man Ludwig met een jachtstoet. Deze wilde haar 
vrijwaren van verdenking door de jagers en zei gekscherend: ‘Kom aan 
Elisabeth, laat ons nu maar eens zien wat je bij je draagt.’  
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Op hetzelfde moment viel de mantel, buiten haar wil om, open. Tegen haar 
borst geklemd droeg zij witte en rode rozen, de mooiste die Ludwig ooit 
zag: rozen, beeld van onschuld en zuiverheid. Ludwig zag hierin Gods 
beschermende hand.  
 
Toen in 1225/26 grote hongersnood uitbrak, stelde zij alle voorraden in de 
koninklijke opslagplaatsen ter beschikking van de noodlijdenden, tegen de 
wens van haar schoonfamilie en het paleispersoneel in. Met name haar 
schoonmoeder probeerde haar bij haar man herhaaldelijk in een kwaad 
daglicht te plaatsen. In diezelfde tijd vertrok haar man naar Italië voor een 
kruistocht naar het Heilige Land, maar hij overleed onderweg in Otranto in 
1227.  
De twintigjarige Elisabeth, die net het derde kindje had gekregen, bleef 
achter met de kleine kinderen, en werd door haar zwager van de Wartburg 
verdreven. Hoewel haar schoonmoeder zich jarenlang tegen Elisabeth had 
gekeerd, stond zij haar vanaf dat moment steeds met raad en daad bij. Na 
een kort verblijf in een herberg vond Elisabeth met haar kinderen onderdak 
in een klooster in Kitzingen. Toen ze weigerde te hertrouwen, werden haar 
haar kinderen afgenomen en elders opgevoed. Na veel ontberingen legde 
Elisabeth te Eisenach de geloften af die behoorden bij de Derde Orde van 
Sint Franciscus. Ze voegde zich bij de communiteit van Marburg. Nu kon ze 
al haar liefde en aandacht geven aan de armen. Ze stichtte een hospitaal 
en verzorgde armen en zieken. Ze bad veel en dan straalde haar gezicht.  
In 1231, midden in haar bezigheden, stierf ze, uitgeput door strenge 
boetvaardigheid; ze was 24 jaar. Vier jaar later werd ze heilig verklaard 
door Paus Gregorius IX. Haar liturgische feestdag is op 17 november. Vele 
ziekenhuizen zijn naar haar genoemd en behielden hun naam zelfs tijdens 
de Reformatie.   
 
Gedichtje / gebedje  
 
Elisabeth, de rozen geuren, 
de hemelrozen in uw schoot, 
ten troost van allen die hier treuren 
in ziekt’ en armoe, pijn en nood. 
Laat ook mijn hart als rozen blinken 
voor elk die hier de moed laat zinken. 

 
Clara Elisabeth ten Hacken   
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