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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 

Nelleke Sinnige    ☎ 0251- 254427 

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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Programma Kersttijd 2022 
 
Zaterdag 24 december  
Kerstavond: de geboorte van de Heer 
19.00 uur kerk open  
19.30 uur kerstspel, kerstverhaal,  
kerstliederen en de Nachtmis 
 
Zondag 25 december  
Eerste Kerstdag 
10.00 uur Hoogmis m.m.v. herenkoor 
 
Maandag 26 december  
Tweede Kerstdag, 
H. Stefanus, 1e martelaar 
10.00 uur Hoogmis m.m.v. dameskoor   
 

Woensdag 28 december 
HH. onschuldige kinderen 
19.00 uur H. Mis 
 
Vrijdag 30 december  
Feest van de H. Familie, Jezus, Maria en Jozef 
19.00 uur H. Mis  
 
 
Zaterdag  31 december 
Afsluiting van het burgerlijk jaar, Sint Silvester 
19.00 uur H. Mis m.m.v. dameskoor  

 
Zondag 1 januari 2023 
Feest van de H. Maria, Moeder van God 
10.00 uur H. Mis m.m.v. herenkoor 
  
 
Zondag 8 januari 2023 
Openbaring des Heren (Driekoningen) 
10.00 uur Hoogmis m.m.v. dameskoor   
 
Maandag 9 januari 2023 
Doop van de Heer 
09.00 uur H. Mis 
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Wereldkampioenschap voetbal en het podium 
 
Het wereldkampioenschap voetbal is een enorm podium waar niet 
alleen wordt gevoetbald, maar waar ook standpunten of 
levensovertuigingen worden tentoongesteld. Met vlaggen en 
kleuren, met aanvoerdersbanden en speldjes, met sjaals en 
hoeden willen mensen duidelijk maken waar zij voor- of 
tegenstander van zijn. Het gaat dus niet alleen om voetbal, maar 
ook om bijvoorbeeld de lhbt-cultuur, de Islam en de Palestijnse 
zaak. 
Dit podium wordt dus ook gebruikt om uiting te geven aan een diversiteit 
aan levensovertuigingen en menselijke voorkeuren die mensen kunnen 
verenigen maar ook van elkaar vervreemden. Net als de voetballers hopen 
mensen op dit podium te scoren, maar even zo gemakkelijk worden 
mensen en hun belangen hardhandig of hardvoetig onderuit gehaald.  
Voor het eerst wordt er een groot toernooi gehouden in een islamitisch land 
waar andere waarden worden beleefd dan de waarden die via de OneLove-
band en de regenboog worden weergegeven. De lhbt - cultuur schijnt in ons 
westelijk werelddeel breed geaccepteerd en de ijver voor deze zaak is bijna 
dwingend te noemen.  
 
Maar als schijn bedriegt, zou dat kunnen betekenen dat er in werkelijkheid 
onder de oppervlakte een andere gezindheid schuil gaat die maakt dat 
wanneer zoon of dochter uit de kast komt er niet zonder meer vreugde is bij  
ouders, familie en vrienden over de innerlijk en ook uiterlijk beleefde 
identiteit. Tolerantie en vrijheid van meningsuiting kunnen dan waarde 
bepalend zijn om de ander niet voor de kop te stoten en de onderlinge 
vrede te bewaren en ruimte te geven.  
Die ruimte is er niet altijd en lang niet altijd voor iedereen. Dat uit zich dan 
in discriminatie van bijvoorbeeld de lhbt-activist, van de ongewenste 
vreemdeling, van de gehandicapte, van de minder bedeelde.  
Menigeen wordt een zwarte piet toebedeeld waarmee wordt aangegeven 
dat er sprake is van eigen schuld dikke bult.  

 
De symboliek die spreekt uit de OneLove-
band, en de regenboogvlag kan 
sympathie oproepen om werkelijkheid te 
maken van een breed beleefde wens om 
in het menszijn één van hart te zijn.  
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Omdat deze wens niet zo maar vervuld kan worden en er nog steeds 
barrières zijn, lijkt het me zinvol om in dit kerstnummer en in deze kersttijd 
aan te geven wat nou werkelijk van belang is in de vervulling van ons ware 
menszijn.  
“Stemt uw gedrag niet af op deze wereld, wordt andere mensen met een 
nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat 
goed is, wat zeer goed is en volmaakt ”, schrijft Paulus in zijn brief aan de 
Romeinen.  Door de ommekeer die hij heeft gemaakt in zijn leven, schrijft 
hij in zijn geloofsbrieven vanuit een bijzondere ontmoeting die hij heeft 
gehad met Jezus Christus. Die is waarde bepalend geworden voor zijn 
leven.  
“Dat Jezus Christus in je hart moge wonen door het geloof en dat je 
geworteld en gegrondvest mag blijven in de liefde”, is een citaat uit zijn brief 
aan de gemeente in Efeze. Die zin is waarde bepalend geworden voor mijn 
leven door een gelijksoortige ontmoeting met Hem.  
Paulus is van zijn paard gevallen en heeft een knieval gemaakt voor de 
Heer en is tot inzicht gekomen waar het in het leven toe doet. In ons aardse 
bestaan worden wij vaak uitgenodigd om partij te kiezen voor van alles en 
nog wat; voor een sportteam, een nationaal elftal, een politieke partij, een 
godsdienst. Als er bij een of andere gelegenheid een podium wordt 
gecreëerd dan biedt dat een mogelijkheid om brede aandacht te krijgen 
voor de zaak waar we voor willen staan.  
Zo mogelijk roepen we ook God in onze levensovertuiging op om partij te 
kiezen. Je ziet voetballers omhoog kijken met de wijsvingers richting de 
hemel hoe die Allerhoogste het hem verleend heeft te scoren. Je ziet 
verschillende spelers, met name zuiderlingen, al bij het betreden van het 
veld een vluchtig kruisteken maken. En de lhbt-activist volstaat met een 
OneLove-band en een regenboogvlag. Daar spreekt een symboliek uit die 
voor deze zaak geleend is uit een joods-christelijke cultuur. 
Als God onze Vader is dan lijkt het me toch voor Hem verdomd moeilijk om 
te kiezen .Maar daarom heeft hij  juist voor ons de mogelijkheid geboden 
om te kiezen voor die ene mens die Hij als zijn Zoon geopenbaard heeft.  
Bij de verheerlijking op de berg klonk die stem: “Dit is mijn Zoon, de 
Welbeminde, luistert naar Hem.” 
De ontmoeting met het kind Jezus, Zoon van God, in de stal van 
Bethlehem, mag waarde bepalend zijn in ons leven. Bij deze wens ik u de 
vrede van Christus, en een .... 
 

Zalig Kerstmis en een gezegend Nieuwjaar. 

 
Pastoor Henk Jozef  Niesten 
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Nieuws uit het locatieteam 
 
Herman van der Veer teruggetreden, 

 Nelleke Sinnige welkom geheten. 
 
Herman van der Veer is al vele, vele jaren actief in het kerkbestuur en later 
in het locatieteam. Hij haalde wekelijks de post op uit de postbus, telde de 
collectegelden en bracht het naar de ING-bank, de bank waar hij tot zijn 
pensioen heeft gewerkt. Hij werkte dan de collectestaten bij, zodat Antonio 
gemakkelijk de bedragen in de juiste rubrieken kon verwerken. 
Herman is einde vorig jaar ziek geworden en wel zodanig dat hij zijn 
werkzaamheden moest overdragen. Wij zijn Herman veel dank 
verschuldigd voor al het werk dat hij in al die jaren voor de Apostelparochie 
heeft verricht. Wij wensen hem veel sterkte toe voor de toekomst. 
 
Inmiddels hebben wij Nelleke Sinnige welkom geheten in ons locatieteam. 
Zij is al vrijwilligster bij de H. Missen in Westerheem, maar nu neemt zij ook 
deel aan de vergaderingen van het locatieteam en doet zij de 
werkzaamheden die voorheen Herman van der Veer deed. Nelleke en Theo 
Sinnige tellen samen de collecte, brengen dit naar de stortplaatsen voor 
bankpapier en munten en vullen de collectestaten in. En Nelleke haalt ook 
de post op in Heemskerk. Wij zijn blij dat het locatieteam weer op sterkte is 
en zien met vertrouwen de toekomst tegemoet. 
 
Elly van Egmond neemt afscheid van de bloemen 
 
Elly neemt op het einde van dit jaar afscheid als 
“bloemenmeisje”. Elly heeft vele, vele jaren de 
bloemen verzorgd in de Apostelkerk en wel vanaf 
2009. In ieder geval wil zij, gelet op haar leeftijd, 
stoppen met het verzorgen van de bloemen.  
Zij heeft het altijd met liefde en plezier gedaan, 
soms bijgestaan door haar man Vick, die als 
tuinman menig dahlia aan de kerk leverde. Vick de 
tuinman gaat nog gewoon door ondanks het feit dat 
hij bijna 90 jaar is. Hij fietst nog dagelijks naar de tuinen van de Apostelkerk 
om de borders te harken. 
Elly, wij zijn je veel dank verschuldigd voor al het werk dat je voor de 
Apostelkerk heeft gedaan. We zullen dit nog met een mooi boeket 
bevestigen. 
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Oproep voor een nieuwe bloemenverzorg(st)er 
 
Tineke Schellekens en Elly verzorgden de bloemen in de Apostelkerk, maar 
nu Elly afscheid neemt, zijn wij op zoek naar een nieuwe 
bloemenverzorg(st)er. Zij zorgen dat er wekelijks verse bloemen op en rond 
het altaar en bij Maria en Sint Jozef staan. Wie wil Tineke assisteren bij de 
bloemschikking? U kunt zich aanmelden bij Tineke of pastoor Niesten.  
 
Katholiek Nieuwsblad in de Apostelkerk 
 
Onze parochie heeft een abonnement op het wekelijkse Katholiek 
Nieuwsblad. Deze exemplaren liggen naast het Mariabeeld op de 
zangboeken. U kunt een exemplaar mee naar huis nemen en na lezing 
weer terugleggen zodat andere parochianen deze ook kunnen lezen. 
 
Diversen 
 
Vanwege het 60-jarig bestaan van de Apostelkerk hebben wij een bedrag 
van € 250,- gegeven aan de PCI. Cees Backer van de I-PCI Twaalf 
Apostelen-Sint Joseph bedankt ons daar hartelijk voor. Jeroen Mous zal 
voortaan de PCI vertegenwoordigen namens de Apostelkerk. 
 
Voor de nationale jongerencollecte is een bedrag van € 75,- overgemaakt. 
Deze collecte is bestemd voor jongerenprojecten in het gehele land en voor 
de Wereldjongerendagen in Lissabon. 
 
Actie Kerkbalans 2023, zie elders in dit blad. 
 
Vastenactieproject 2022 en 2023 
 
Broeder Huub en zijn assistent Henry hebben een bericht over de stand 
van zaken van de opbouw van de kerk in Kameroen gestuurd. Zie elders in 
dit blad. Door de corruptie in Kameroen is het moeilijk de bouwmaterialen te 
financieren. We zullen contact houden met broeder Huub over eventuele 
verdere hulp.  
 
Elders in het blad leest u over het gezamenlijke vastenactieproject 2023 in 
Colombia. Dit project is aangedragen door kapelaan Jaider uit Heemskerk. 
We zullen in het locatieteam nader de verdeling van de vastenactie-
opbrengst bepalen. 
 
Martin van Kleef, penningmeester 
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Actie kerkbalans 2023  
 
In januari 2023 gaat de Actie Kerkbalans weer starten; een actie om de 
financiën van de Apostelparochie op peil te houden.  
 
We zitten midden in het Jubileumjaar.  
Op 3 juli 2022 hebben wij met de bisschop, vele priesters en een volle kerk 
met parochianen op feestelijke wijze het feest van het 60-jarig bestaan van 
de Apostelkerk gevierd, met een feestelijke pontificale Hoogmis en een 
gezellige receptie in de Grenspost. Vanaf die datum is het Jubileumjaar 
ingeluid.  
Er vonden diverse activiteiten plaats, zoals een fietstocht in augustus, een 
bustocht naar Volendam en Marken in september (wij hebben toen de 
monstrans van pastoor Pas meegenomen; iedere donderdag wordt deze 
monstrans gebruikt bij de aanbidding), de musical ‘SPECTOR’ in 
november, voordrachten door priester Koos Smits (oktober) en Nars 
Beemster (december), een parochieblad voor de kinderen in december.  
En op 4  januari een filmmiddag voor de kinderen.  
Er staan in het nieuwe jaar nog meer activiteiten op het programma, zoals 
een filmmiddag voor volwassenen, 2 lezingen etc.  etc. en tenslotte het  
25-jarig priesterjubileum van pastoor Niesten in juni 2023. 
 
Al deze activiteiten brengen kosten met zich mee. Wij doen daarom weer 
een beroep op uw vrijgevigheid om de Apostelkerk met gulle gaven te 
gedenken, zodat ook 2023 weer een JUBELJAAR wordt. 
 
Medio januari 2023 ontvang u allen een brief in de brievenbus om de 
ACTIE KERKBALANS een warm hart toe te dragen. 
 
Martin van Kleef, penningmeester 
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Vastenactieproject in Colombia 
 
De regioparochies willen in de vastentijd het volgende vastenactieproject 
ondersteunen. 
 

Wij, MISIONERAS DE CRISTO MAESTRO, zijn een katholieke religieuze 
gemeenschap opgericht in Colombia, in het aartsbisdom Bogotá,  
als antwoord op de behoeften van de armen. Wij proberen Jezus te volgen 
door de armen en eenzamen te helpen in hun noden. 
We bieden uitgebreid onderwijs en geven training aan kinderen en jongeren 
die anders aan lager wal raken. We gaan daar waar niemand heen wil om 
te evangeliseren, naar de armsten en minst bedeelden onder ons en 
zorgen voor in de steek gelaten, terminaal zieke patiënten. 
Binnenkort zal een opleidingsproject voor duurzame landbouw ontwikkeld 
worden, waarbij wij een groep van 50 kinderen en jongeren zullen helpen. 
Zij zullen in een beschermde omgeving betere mensen worden. 
 

Projecten die worden ontwikkeld: 
 

1 PROJECT VOOR GEZONDE DIEREN (vee, vissen, pluimvee) 

Dit project zorgt in de eerste plaats voor voeding die essentieel is voor de 
groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren op de boerderij. In de 
tweede plaats als een aanvullende bron van inkomsten om de kosten te 
dekken 
 

2 LANDBOUWPROJECT 

Dit project is een fundamentele basis in het opleidingsplan voor de kinderen 
en jongeren van de boerderij. De kinderen leren het land bewerken en de 
opbrengst wordt gegeten en geeft een extra bron van economische 
inkomsten. 
 

3 HERBEBOSSINGSPROJECT 

Dit project is al in volle gang. Met de hulp van God, onze gemeenschap en 
gulle mensen, proberen wij het tot een goed einde te brengen. Wij 
beschermen de rivier, omheinen de landerij en herbeplanten met fruit-, 
hout- en sierbomen. 
 

4 PROJECT SCHONE ENERGIE: 

Wij werken met schone energie door de installatie van zonnepanelen. Door  
veel zon zijn zonnepanelen op de boerderij zeer bruikbaar. 
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Onze grote wensen: 
 
Keuken:  
Nieuwe inrichting van onze keuken. Denk hierbij aan: nieuwe meubels, 
kachel etc. De geraamde kosten: 4000 Euro.    
 
Koelcel:  
Voor het koelen van voedsel en producten van de boerderij. De geraamde 
kosten: 6000 Euro. 
 
Aanleg van nieuwe kippenrennen voor 100 vleeskuiken en 200 
leghennen:  
Wij vragen uw hulp omdat onze economische middelen schaars zijn en ook 
de bevolking met hun toenemende armoede uw hulp hard nodig heeft. 
De geraamde kosten: 6000 Euro. 
 
Voor uw gulle gave bied ik mijn gebeden, dankbaarheid en goede wensen 
aan. Samen komen wij verder. 
 
Zuster Clara Inés Rincón, MCM, Moeder Overste 
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Resultaten vastenactie 2022 
 
Beste parochianen,  
 
Een klein berichtje uit Kameroen voor de parochianen van de diverse 
parochies die hebben bijgedragen aan de vastenactie 2022.  
 
Alle dakbalken en dakspanten zijn inmiddels geplaatst op de versterkte 
betonnen muren van de kerk in Wombong Ikui.  Binnenkort zullen we 
beginnen met het aftimmeren van de schoeiing aan de voor- en 
achterzijden van het dak.  
 
Wij hebben te horen gekregen dat in de maand december het aantal 
wegafzettingen en andere acties door de oppositie zal toenemen. De 
prijzen van de bouwmaterialen en transportkosten zijn schrikbarend 
toegenomen als gevolg van smeergeld-eisen van de oppositie. We zijn er 
dan ook niet zeker van of we de aluminium dakplaten en houten platen voor 
de voor- en achterzijde van het dak kunnen betalen. 
 
Wij wensen u een goede voorbereiding voor Kerstmis!   
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen vanuit Kameroen, 
 
broeder Huub en Henry 
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Open middag over ‘Genezen’ 
 
Op zaterdag 22 oktober jl. hield pastoor Koos Smits uit Utrecht een lezing 
over ‘Genezen’ in de Grenspost. Hijzelf kreeg twee dagen voor Kerst 2021 
te horen dat hij lymfeklierkanker had. 
Op Aswoensdag begon voor hem de chemotherapie. Hij is ervan overtuigd 
dat mede door het gebed van zeer velen deze therapie een wonderlijk 
snelle genezing tot stand heeft gebracht.  
Onderstaand volgt een samenvatting van zijn visie op ’genezen’. 
 
Wat is ziekte 
De Kerk vormt het mystieke lichaam van Christus, Die het Licht van de 
wereld is. Christus is het hoofd van de Kerk, de gelovigen zijn de 
ledematen, die samen vorm geven aan dat mystieke lichaam. Alle delen 
van het mystieke lichaam werken samen vanuit één Geest, zoals dat ook bij 
het menselijk lichaam het geval is. 
 
De Kerk dient een eenheid te zijn onder leiding van één Geest. Door de 
zondeval ontstond echter disharmonie van de mens met God, met de 
natuur, met zijn medemens en met zichzelf. 
De zondeval bracht tevens de ziekte van het menselijk lichaam, en 
daarmee ook van het mystieke lichaam, de Kerk. 
Ziekte is een verstoring van de eenheid en harmonie van het levende 
geheel van het lichaam. 
 
Religieuze dimensie van ziekte 
Wat uit Gods hand komt is altijd goed, dus dat kun je aanvaarden. God laat 
de ziekte toe en gebruikt de ziekte om de mens inzicht te geven in Zijn 
bestel en om de mens er sterker van te laten worden. Ziekte heeft dus een 
religieuze dimensie: het is zoals het is, dus rest ons de ziekte te 
aanvaarden in overgave aan God, zoals destijds de rechtschapen Job heeft 
gedaan. 
 
Hoe de ziekte te genezen 
In het genezingsproces spelen twee factoren een rol: 
 
1 – Het gebed van mensen voor iemands genezing (directe factor); 
2 – De medische wetenschap (indirecte factor). God is immers schepper 
van alles en daarmee de grondlegger van de medische wetenschap, die 
therapieën en medicatie heeft ontwikkeld. 
 
Een goed uitgangspunt tot genezen steunt op beide factoren, en sluit geen 
van beide bij voorbaat uit. 
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In de schepping is alles samengesteld 
God is één (de Drie-eenheid), maar de mens is samengesteld, bestaande 
uit vele ledematen. Het mag in het leven dan ook niet enkel over het 
individu gaan, maar altijd over het individu in relatie tot de medemens. 
Zodoende dienen mensen op aarde samen te werken, omdat je 
eenvoudigweg niet alleen kúnt leven. 
 
In de hemel is het God alléén, maar op aarde is het nóóit alleen, maar 
altijd samen ! 
 
Zo is het in ons geloof niet alleen de Bijbel, maar ook de Kerk, de Traditie 
en de Diaconie, dus altijd: én – én. 
 
De ‘Lantaarn van de Eenheid’ 
In 2022 (het jubileumjaar van 900 jaar stadsrechten Utrecht) heeft pastoor 
Smits een lantaarn met het ‘Licht van de Eenheid’ langs vele 
geloofsgroepen doen rondgaan.  
 
Zo ook op 22 oktober 2022 bij de Apostelkerk in Beverwijk. Op die zaterdag 
had hij de ‘Lantaarn van de Eenheid’ meegebracht om het kleine vlammetje 
van de kaars, die het Licht van Christus symboliseert, te ontsteken in ons 
midden. De pelgrimerende Lantaarn heeft in het jaar 2022 een 
indrukwekkend aantal plaatsen aangedaan om ons allen op te roepen tot 
EENHEID in Christus! 
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Groepsgesprek 
Na zijn inspirerende woorden gingen we allemaal in groepjes uiteen om met 
elkaar te spreken over ‘genezen’. Er werden diepe ervaringen onderling 
gedeeld en ook dat delen was al heilzaam binnen de vertrouwelijkheid van 
het groepje. 
 

 
 
Handoplegging 
Aansluitend was er de Mis van de Lourdesnoveen, waarbij men de 
handoplegging van de priester kon ontvangen.  
Al met al was deze zaterdag een bijzonder genadevolle dag geworden! 
 

 
 
 
Verslag van Elma van Vianen 
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De musical Spector  
 
Zaterdag 19 november werd in de Grenspost 
de musical Spector opgevoerd door de Kisi 
Kids. De Grenspost bruiste de hele dag 
vanwege de kinderstemmen, de muziek, 
dans, vrolijkheid en het enthousiasme. 
’s Morgens werd er flink geoefend. 
Er waren drie meisjes uit Beverwijk 
(kleinkinderen van een parochiaan) die ook 
meededen. Ze werden heel goed 
opgenomen in de groep.  
Erg leuk om te zien.  
 

’s Middags rond 14.30 uur verschenen de eerste bezoekers. De puntjes 
werden nog even op de i gezet, vervolgens heette een trotse pastoor 
Niesten iedereen welkom en daarna konden we genieten van een prachtige 
musical. 
 
Spector gaat over een jongen die blind is. Ondanks zijn handicap maakt hij 
zijn dromen waar. Hij wordt namelijk gevraagd om mee te doen in het 
circus. Hij mag een act opvoeren, maar in eerste instantie ziet hij dat niet 
zitten, “Ik kan dat niet en ik zal jullie alleen maar tot last zijn,” aldus Spector. 
Maar door de aanmoediging en de hulp die hij krijgt van de mensen om zich 
heen, gaat het hem lukken. Maar wel met vallen en opstaan. 
 
Wat een prachtige boodschap brengt deze groep jonge mensen over op 
ons. Je kunt echt wel je dromen waarmaken, ook al heb je een handicap. 
God heeft je je talenten gegeven om er iets mee te doen.  
 
Na afloop werd alles opgeruimd en gingen we naar het Tolhuis, waar ons 
een heerlijke maaltijd wachtte. Ook daar een geweldig goede sfeer onder 
de kinderen en volwassenen. Na het eten begonnen de meesten weer 
spontaan te zingen.  
 
Kortom het was een zéér geslaagde dag, waar we met grote dankbaarheid 
op terug kunnen kijken. 
 
Een enthousiaste bezoeker,  
Louise Dijkman 
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Opvoering van de musical Spector door KISI 
 

 

 

 

Generale   repetitie Harm Ruiter KISIleider 

Prachtige opvoering 
Ashley, Joy en May mochten 

ook meedoen 

Decor kon gedraaid worden Slot en dank met choco-letter 
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Het Aposteltje 
 
De redactieleden van ons parochieblad De Apostel wilden ook een apart 
parochieblad samenstellen voor de kinderen bij gelegenheid van ons  
60-jarig jubileum. Dat is gelukt en het resultaat ziet er heel goed uit. Er zit 
ook een pagina in speciaal voor de ouders. Daarin word je getest op je 
geloofskennis wat betreft het kerstgebeuren. Het is een soort ludieke 
prijsvraag. Heb je alle vragen goed beantwoord dan lees je onderaan wat 
de prijs is. Dit blad voor de kinderen heeft een beperkte oplage van 50 
stuks. We zullen dit dan ook selectief uitdelen. 
Aan de kinderen veel lees- en puzzelplezier toegewenst door het 
redactieteam. 

 

 

Het Aposteltje 
 

 

 

 

Jubileumuitgave voor de kinderen 
Kerstmis 2022 
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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 mevrouw Smits 
 

“Ik ben geboren als Concetta 
Morellato. Door mijn huwelijk 
ben ik Nederlandse geworden 
en Tina Smits. 
Ik ben geboren in Trevignano, 
een dorp in de provincie Treviso 
in Noord Italië. Ik was vierde in 
een gezin van negen kinderen. 
In Rome, waar ik in een 
restaurant werkte leerde ik mijn 
man, Aat Smits, kennen.  
Hij was op vakantie in Italië. Na 
een aantal ontmoetingen en 
een bezoek van mij met Pasen 
aan Nederland, zijn we in 
augustus 1958 in Italië 
getrouwd. Ik was 23 toen ik 
naar Nederland kwam. 
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We hebben een zoon en een dochter gekregen, zes kleinkinderen, drie 
achterkleinkinderen en er zijn twee achterkleinzoons op komst. Ik had een 
zuster in Nederland maar die is helaas in 2020 overleden. 
Na een jaar in Haarlem gewoond te hebben zijn we in 1961 in de nieuw 
gebouwde flats aan de Van Riemsdijklaan komen wonen. Bij de opening 
van de Apostelkerk waren we erbij en we zijn er altijd de mis blijven 
bijwonen. Dus 60 jaar lang. 
 
Enrico is er gedoopt en onze beide kinderen hebben er hun communie 
gedaan en de uitvaart van mijn man was in de Apostelkerk. We zijn altijd 
zeer betrokken geweest, o.a. met de schoonmaak van de kerk, het 
verzorgen van de bloemen, het vouwen van de parochieboekjes en mijn 
man heeft jarenlang de parochieboekjes rondgebracht. Wij voelden en ik 
voel me in de Apostelkerk thuis. We hebben net ons uitje naar Marken en 
Volendam achter de rug en gelukkig kon ik nog mee. 
 
Soms kwamen we in andere kerken.  
Ik heb een zus en een broer in Italië en nog veel neven en nichten en 
tijdens ons verblijf in Italië gingen we altijd naar de kerk in ons dorp maar 
sinds ons huis verkocht is ben ik niet meer terug geweest. Maar de basis is 
altijd de Apostelkerk. 
 
De kerk in Italië was, zeker in de jaren zestig, veel strenger. Er was een 
gescheiden deel voor mannen en vrouwen en vrouwen droegen een 
hoofddoek of sluier. De pastoor was heel erg streng. 
 
Over de toekomst van de wereldkerk maak ik me wel zorgen, ik denk dat 
het moeilijk is. In onze parochie zie ik weinig groeikansen. Er zijn niet 
zoveel kinderen meer die in het geloof opgroeien en er zijn ook niet zoveel 
geestelijken meer. 
Ik hoop dat het beter gaat worden en mensen de steun van de kerk mogen 
ervaren zoals ik dat altijd ervaren heb. 
Ik vind dat het parochieblad leuk divers is. Ook met alle verhalen die er in 
staan.” 
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Jeroen Mous nieuw lid van de PCI 
 

“In die tijd […] begonnen de Hellenisten tegen de 
Hebreeën te morren, omdat bij de dagelijkse 
ondersteuning hun weduwen achtergesteld werden. 
De twaalf riepen nu de leerlingen in vergadering 
bijeen en zeiden: “Het past niet dat wij het woord 
Gods verwaarlozen door de zorg voor de 
ondersteuning. Ziet dus uit, broeders, naar zeven 
mannen uit uw midden van goede faam, vol van 
geest en wijsheid. Hen zullen wij met dit ambt 
bekleden.” (Hand.6:1-3). 
 
Zo spreekt de Heilige Schrift over het begin van de Christelijke diaconie. 
Waar diakens in de vroege Kerk met het ambt van de bediening van de 
armen en misdeelden belast waren, is de rol van diakens in de heden-
daagse R.K. Kerk gewijzigd. En waar de apostelen in de vroege kerk zich 
zorgen maakten dat de verkondiging niet vanwege de zorg (caritas) 
verwaarloosd zou worden, is het vandaag de dag meer de vraag of de zorg 
niet verwaarloosd wordt. We zijn er zo aan gewend geraakt dat de ‘staat’ 
voor ons zorgt in nood, dat de rol van de Kerk hierin nogal op de 
achtergrond is geraakt.  
 
Toch kennen ook wij nog een zorg-bediening in de vorm van de parochiële 
Caritas Instelling (PCI). En omdat ik belang hecht aan daadwerkelijke 
solidariteit en zorg voor elkaar, als broeders en zusters in Christus, heb ik 
graag gehoor gegeven aan een verzoek van onze pastoor om namens de 
Apostelkerk zitting te nemen in het bestuur van de PCI, welke we 
‘samendoen’ met de Sint Jozefparochie van Velsen-Noord. Herman van der 
Veer heeft hier namens de Apostelkerk aan deelgenomen totdat het niet 
meer ging en vanaf heden neem ik zijn taak over.  
 
Wat wil en kan de PCI betekenen? 
In beginsel staat zij open voor elke hulpvraag van wie dan ook, die via de 
pastores, of direct aan een PCI lid wordt gesteld. Ik heb nog maar één 
overleg meegemaakt, dus ik weet er ook het fijne nog niet van, maar de 
leden van de PCI kunnen mensen helpen om hun weg te vinden in de 
wirwar van officiële hulpinstanties.  
Of met bescheiden materiële hulp, bijvoorbeeld de vervanging van een 
noodzakelijk huishoudelijk apparaat, voor mensen die het niet zo breed 
hebben.  
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En in deze tijd van hoge prijsstijgingen, van boodschappen, gas en elektra 
en wat al niet meer, zullen dat eerder meer dan minder mensen worden.  
Iets meer informatie is te vinden op de website van de St. Jozefparochie:  
https://jozefkerk-velsen-noord.nl/ 
 
Ik hoop dat diegenen onder ons die hulp nodig hebben, zich niet geremd 
voelen om een beroep te doen op de PCI. De pastores (uiteraard) en ook 
de PCI leden beloven “dat wij alles zeer discreet zullen behandelen en met 
niemand over uw persoonlijke situatie zullen spreken!”. Het is mijn wens dat 
we meer mogen betekenen voor elkaar dan alleen een groet in de 
zondagsmis, of een praatje bij de koffie. Onze Heer Jezus Christus heeft 
ons uitgenodigd om deel te hebben aan de Liefde van de Heilige Drie-Ene 
God. Het is mijn hoop dat we in die Geest van Liefde ook elkaar de hand 
reiken waar nodig. En, met een knipoog: meer mensen helpen dan het 
aantal keer dat het PCI-bestuur in een jaar vergadert. Met andere woorden: 
dat het niet alleen bij praten over hulp blijft. Ik ben benieuwd. 
 
Jullie broeder in Christus, Jeroen Mous 
 
`De zeven werken van barmhartigheid ´van de Meester van Alkmaar (1504) 
Te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam 
 
De gevangenen bezoeken 
De zieken bezoeken 
De vreemdelingen huisvesten 
De doden begraven 
De naakten kleden 
De dorstigen laven 
De hongerigen voeden 
 

 
Via google kun je de afbeeldingen vergroot terugvinden. Dan zie je dat op 
bijna elke afbeelding Jezus Christus toeschouwer is op de achtergrond 
 
 

https://jozefkerk-velsen-noord.nl/
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Wereldjongerendagen Lissabon 2023 
 
De Wereldjongerendagen is een evenement 
waarbij miljoenen jongeren over de hele wereld 
afreizen naar één stad om daar samen het geloof 
te vieren, elkaar te ontmoeten en nieuwe vrienden 
te maken, het geloof te verdiepen en de paus te 
ontmoeten. In de zomer van 2023 komen deze 
jongeren samen in de Portugese hoofdstad 
Lissabon. De voorbereidingen voor deze editie 
van Wereldjongerendagen zijn in volle gang. Vijf 
dagen lang kunnen jongeren verspreid over de 
hele stad deelnemen aan klein- en grootschalige 
culturele festivals, vieringen, muziekconcerten, 
ontmoetingen en theatervoorstellingen. 
 
Het bisdom Haarlem-Amsterdam verzorgt een 14-daagse busreis.  
Deze reis is van 26 juli t/m 8 augustus 2023 voor alle jongeren van 16 t/m 
30 jaar uit het bisdom Haarlem-Amsterdam. De busreis gaat langs 
verschillende steden: Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en eindigt in 
Lissabon. Op de terugweg wordt een bezoek aan Lourdes gebracht. Ben je 
geïnteresseerd? Kijk dan op de site van Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam: 
www.jongekerk.nl  
 
Om de kosten van de reis wat te drukken heeft het bisdom Haarlem-
Amsterdam een sponsoractie opgezet door middel van verkoop van 
kaarsen en wijn. De wijn kost € 10,00 per fles, de prijs van de noveenkaars 
is € 7,50. Mocht u belangstelling hebben voor deze producten en daarmee 
de reis vanuit ons bisdom naar de Wereldjongerendagen 2023 willen 
steunen dan kunt u zich melden bij Marja Al.  
Ook worden wijn en noveenkaarsen de 
komende maanden aan het einde van de 
zondagse viering verkocht tijdens het 
koffiedrinken in het Tolhuis. 
 
Marja Al 

 

 
  

http://www.jongekerk.nl/
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Voorbereiding Eerste Heilige Communie 

 
Daarmee beginnen we op woensdag 11 januari om 16.00 uur. Er hebben 
zich drie kinderen aangemeld. Die zijn met hun ouders van harte welkom in 
het Pastoorshuis aan de Van Riemsdijklaan nr. 9. Daar zullen de lessen 
van een uur plaatsvinden. Dus om 17.00 uur is het afgelopen. De kinderen 
krijgen ook een huiswerkje mee. De lessen vinden plaats op woensdag.  
In totaal zijn er 12 bijeenkomsten inclusief de middag in Heiloo op 10 juni.  
 

De data zijn: 

 

11 januari, 25 januari   

8 februari, 22 februari 

8 maart, 22 maart 

5 april, 19 april 

3 mei, 17 mei, 31 mei 

 

Zaterdag 10 juni: laatste voorbereiding in Heiloo  

bij Onze Lieve Vrouw ter Nood. 

 

Zondag 11 juni: Eerste Heilige Communie op Sacramentszondag.  

In de heilige Mis van dit Hoogfeest om 10.00 uur. 

 

Ouders kunnen hun nog kind aanmelden bij de pastoor Niesten 

Telefoon: 0630712180 

E-mail: hjozefniesten@planet.nl  

 

mailto:hjozefniesten@planet.nl
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Het kerstverhaal voor de jongsten 
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Dit verhaal wordt nog veel mooier als je de plaatjes kleurt! 
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Bezoek uit dankbaarheid 
 

Op vrijdag 18 november 2022 togen de zussen Annelies 
en Elma Schelvis gezamenlijk vanuit Beverwijk naar 
Volendam om daar het priestergraf van bouwpastoor 
Pas te bezoeken. Op die dag was het namelijk precies 
25 jaar geleden dat de bouwpastoor van de 
Apostelkerk, Ludovicus Pas, overleed.  
We gingen heen uit dankbaarheid, niet alleen namens 
onszelf, maar ook namens velen uit de parochie. 
Aangekomen bij het graf, hebben wij alle noden van onze parochie bij 
pastoor Pas in gebed neergelegd. Met name hebben wij gebeden voor alle 
kinderen van onze parochie, ook voor hen die in voorbije jaren de 
Apostelkerk gedurende langere of kortere tijd hebben bezocht, maar die 
inmiddels hun geloof helaas niet meer praktiseren. 
 
Gezien de onzekere situatie van krimp en het voortgaande proces van 
regiovorming waarin onze kerk momenteel verkeert, hebben we ook 
gebeden om het voortbestaan van onze Apostelkerk (als vieringlocatie) met 
haar authentieke visie op Vaticanum II, die door haar parochianen ten 
diepste wordt beleefd. 
 

 
  

‘Bedenk wie het waren die u onderricht hebben’ 
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Zelfs heden ten dage zijn vele parochianen pastoor Pas nog altijd zeer 
dankbaar voor de zuivere geloofsverdieping en geestelijke begeleiding die 
hij hun heeft gegeven, waaronder ondergetekende. 
 
Zijn laatste jaren verbleef Pastoor Pas in het zorgcentrum Sint Nicolaashof 
in Volendam. Hij bezat overigens wel enige eigenschappen van de H. 
Nicolaas. Hij was zeer principieel, maar tegelijk ook zeer vrijgevig. Voor 
velen was hij dan ook een rots in de branding – en voor een enkeling een 
steen des aanstoots. 
 

 
 Beeld van de H. Nicolaas bij het Sint Nicolaashof 
 
Heel leuk was, dat we in Sint Nicolaashof een verzorgster troffen die 
pastoor Pas nog had meegemaakt. Zij wist ons te vertellen dat hij het daar 
echt naar zijn zin had gehad. Dat was voor ons heel fijn om te horen. 
Wat haar nog het meest was bijgebleven, was dat pastoor Pas nog 
dagelijks de Heilige Mis in de kapel van het verzorgingshuis bijwoonde en 
zich dan altijd in kazuifel liet kleden ter ere van God. Wat een priester! 
 
Elma van Vianen – Schelvis 
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Levensverhaal van de heilige Stefanus  
 

Wat een contrast: de dag na het vreugdevolle feest van de geboorte van 
het Kind Jezus vieren we op 26 december de marteldood van Stefanus! 
Wie was deze Stefanus? Hij was een van de zeven diakens, die kort na 
Jezus’ hemelvaart waren aangesteld (Hand. 6-7). Hij was "een man vol 
geloof en Heilige Geest, ... die grote wondertekenen deed onder het volk.” 
Zijn tegenstanders konden niet op tegen zijn wijsheid. Hij werd valselijk 
beschuldigd van Godslastering en gevangen genomen. Toen hij voor het 
Joods gerechtshof moest verschijnen, leek zijn gezicht op dat van een 
engel. Hij werd ondervraagd en in een lange toespraak legde hij de 
geschiedenis van God met het Joodse volk uit, tot aan de komst van Jezus 
Christus en de zending van de Heilige Geest. De toehoorders werden 
woedend. Maar hij, vervuld van de 
heilige Geest, staarde naar de hemel  
en hij riep uit: "Ik zie de hemel open en 
de Mensenzoon staande aan Gods 
rechterhand." Maar zij begonnen 
luidkeels te schreeuwen, stopten hun 
oren toe en stormden op hem af. Ze 
sleepten hem buiten de poort en 
stenigden hem. Hij bad: "Heer Jezus, 
ontvang mijn geest." Toen viel hij op  
zijn knieën en riep met luide stem: 
"Heer, reken hun deze zonde niet aan." 
Na deze woorden ontsliep hij. Het lijden en sterven van Stefanus doet sterk 
aan dat van Jezus Christus denken: de arrestatie, de ondervraging, valse 
getuigen, buiten de stad gedood, hun woorden vlak voor hun sterven: 
“Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest;” en beiden baden om de 
vergiffenis van hun moordenaars. Zo lijkt Stefanus een andere Christus, en 
draagt hij de eretitel van 'Eerste Martelaar'.  
 

Legende van de begrafenis van Stefanus  
Stefanus' lijk werd door wilde dieren bewaakt, totdat Gamaliël en 
Nicodemus, leden van de Joodse Hoge Raad, hem kwamen halen.  
Diep bedroefd begroeven ze hem op Gamaliëls akker 

 
Legende: de vondst van Stefanus' relieken, in het jaar 417:  
In de omgeving van Jeruzalem woonde een priester Lucianus. Het was 
vrijdagnacht en Lucianus lag te slapen. Toen verscheen hem een grijsaard, 
rijzig van gestalte en met een mooi gelaat en een lange baard. Hij droeg 
een wit kleed met gouden stenen en kruisen erop geweven en laarzen met 
een erop geweven en laarzen met een gouden rand. 
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Hij raakte hem aan met de gouden roede in zijn hand en zei: 'Zoek ons graf 
en herbegraaf ons op een eervolle plaats. Want zie, er is droogte en 
ellende over de wereld gekomen, maar God wil door onze tussenkomst de 
wereld weer laten delen in zijn genade.' Lucianus vroeg: 'Heer, wie bent u?' 
De grijsaard antwoordde: 'Ik ben Gamaliël - de apostel Paulus heeft nog 
aan mijn voeten gezeten om de Wet te leren. Naast mij ligt Stefanus 
begraven. Ik had hem in mijn eigen nieuwe graf gelegd. De andere die 
naast mij ligt, is mijn neef Nicodemus en de derde is mijn zoon Abibas.’ Na 
deze woorden verdween Gamaliël. Toen Lucianus wakker was, vroeg hij 
aan God: 'Als dit visioen geen bedrog is, laat het zich dan nog een tweede 
en een derde keer voordoen.' De vrijdag daarop verscheen Gamaliël 
opnieuw en liet  hem zien hoe hij ieders gebeente kon herkennen: hij 
toonde drie gouden korven, één gevuld met rode rozen en twee met witte 
rozen, en een zilveren korf gevuld met saffraan. En hij zei: 'De korf met de 
rode rozen verbeeldt de doodkist van Stefanus, de martelaar. De twee met 
witte rozen stellen Nicodemus' en mijn doodkist voor, want wij beleden 
standvastig de Heer. De zilveren korf met saffraan is de doodkist van mijn 
zoon Abibas, want hij stierf in maagdelijke kuisheid,' en daarop verdween 
hij weer. De volgende vrijdag verscheen hij weer, maar nu was hij kwaad en 
verweet hem lui te zijn! Lucianus sprong op en haastte zich naar Jeruzalem 
en vertelde alles aan de bisschop. Op de plaats die aan Lucianus was 
aangewezen groeven ze de lichamen op. Plotseling beefde de aarde en 
een zoetige geur verspreidde zich en genas zeventig mensen. De 
gevonden lichamen werden vol vreugde overgebracht naar de kerk in 
Jeruzalem, waar ze met veel eerbetoon werden bijgezet. Precies op dat uur 
daalde er een geweldige regenbui uit de hemel neer en drenkte de dorstige 
grond, die overvloedige oogsten gaf. 

 
Volgens twee andere legendes werden de 
relieken van Stefanus overgebracht van 
Jeruzalem naar Constantinopel en van daar 
weer naar Rome, waardoor zijn verering 
wijdverbreid werd. Hij ligt in Rome begraven 
naast de diaken Laurentius. Augustinus 
beschrijft wonderen die Stefanus bewerkte: 
met de hulp van Stefanus werden zeven 
doden ten leven gewekt en vele zieken 
werden genezen; bijv. een blinde vrouw 
reikte bloemen aan de bisschop die de 
relikwie van Stefanus droeg. Toen ze de 
bloemen weer van hem terugkreeg en die 
tegen haar gezicht hield, kon ze weer zien.  
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Er zijn vele heiligdommen ter ere van St. Stefanus opgericht. De Duitse 
stad Aken bezit een reliekhouder waarin met bloed gedrenkte aarde van 
Stefanus wordt bewaard. In Nederland zijn er kerken aan Stefanus 
toegewijd, o.a. in Stevensweert dat zelf ook naar hem genoemd is!  
 
Bidrijmpje over H. Stefanus door Gabriël Smit  
Sint Steven, eerste martelaar,                                                                          
De stenen vallen dof en zwaar,                                                                     
Maar is uw oog met bloed belopen,                                                          
Verrukt ziet gij de hemel open.                                                                          
O bid dat, als mijn uur eens slaat,                                                                  
Ook mij de hemel openstaat. 

Clara ten Hacken 
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