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COLOFON 

De volgende Bron van Levend Water  

verschijnt op 14 april 
Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden, 
kunt u uiterlijk 

19 maart 
inleveren bij de lokale redacties,  
bij voorkeur als Word document per email: 
Locatie H. Willibrordus: 
 secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl 
Locatie H. Jacobus Major: 
 parochiecentrumjacob@quicknet.nl 
Locatie H. Adelbertus:  
 drieluik@rkegmond.nl 
Locatie H. M.M. Alacoque:  
 drieluik@rkegmond.nl 
Locatie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen: 
 drieluik@rkegmond.nl 
 

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar waar 

nodig, wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde 

artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt gewijzigd, 

wordt vóór plaatsing contact opgenomen met de 

schrijver. 
 
Dit parochieblad is ook te vinden op de website van Bron van 
Levend Water: 
rk-bronvanlevendwater.nl 
 
Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt u dit 
doorgeven aan het secretariaat van uw locatie. 
Adressen vindt u achter in dit blad. 

Bij de afbeelding op de achterkant: 
 
Bondgenoten onderweg 
Tijdens een aantal 
bezinningsdagen over de vastentijd 
vervaardigde een groep boeren en 
boerinnen in Santiago de Pupuja, 
Peru, de afbeeldingen van deze 
hongerdoek. 
De belangrijkste symbolen van 
dit doek zijn een voet en handen. 
De voet voor het 
samen-op-weg-zijn 
en de handen als symbool van 
onderlinge solidariteit en 
verbondenheid. 

mailto:secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl
mailto:parochiecentrumjacob@quicknet.nl
mailto:drieluik@rkegmond.nl
mailto:drieluik@rkegmond.nl
mailto:drieluik@rkegmond.nl
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Bron van levend water 

Veertigdagentijd is Vastentijd 

met de invulling die de kerk in de 
eerste eeuwen gaf aan de 
betekenis ervan. 
Daarbij ging het vooral om twee 
zaken: de openbare boete en het 
catechumenaat, dat wil zeggen 
de voorbereiding op de doop van 
nieuwe (volwassen) gelovigen 
als teken van hun opname in de 
kerk, die met Pasen plaatsvond. 
Binnen de christelijke 
gemeenschappen van de eerste 
eeuwen heeft de openbare boete 
een grote rol gespeeld. Zij had 
een sociaal-liturgisch karakter, 
Het ging daarbij om misdaden 
die de identiteit van de ecclesia 
(de 1e christelijke gemeente) als 
sociaal onderscheiden 
Groepering geweld aandeden, 
zoals deelnemen aan heidense 
rituelen, geweldpleging, moord 
en overspel. Dat betekende een 
grote schande en was een 
onoverkomelijk handicap in het 
maatschappelijk verkeer. 
Verzoening betekende de 
sociale re-integratie van de door 
zijn zonde ‘geëxcommuniceerde’ 
mens. In de oudste boeterituelen 
werd dit herstel van de sociale 
relatie, de heropname in de 
schoot van de ecclesia, sterk 
benadrukt. Die verzoening vond 
plaats op Witte Donderdag, aan 
het eind van de vastentijd dus, 
waarin boete moest worden 
gedaan. 
 Bij het ingaan van de veertig 
dagentijd begon vanaf de derde 
eeuw voor diegenen die christen 
wilden worden, de voorbereiding 
op de doop die met Pasen 
plaatsvond. Die doopleerlingen 
werden catechumenen genoemd 

(van het Griekse katechein, 
‘onderrichten’). Toetreding 
tot de kerk was in die tijd 
een zeer serieuze 
aangelegenheid. 
Er was nog geen sprake van 
het christendom als 
volksreligie waarin en 
waarmee je geboren werd. 
Je moest er als volwassene 
voor kiezen. 
De doopkandidaten mochten 
in de kerk alleen deelnemen 
aan de woorddienst en 
werden voor het begin van 
de eucharistieviering 
weggezonden. 
Zij moesten leren, lernen, de 
grote bijbelse verhalen over 
schepping en bevrijding en 
een aantal belangrijke 
geloofsteksten, zoals het 
Onze Vader en de 
Apostolische 
geloofsbelijdenis (het credo). 
Hun geloofskennis én hun 
concrete levenswandel werd 
onderzocht in de laatste 
weken voor Pasen. 
En wij, in onze tijd? 
Wij kunnen die oude 
gebruiken niet zomaar 
overnemen. Wel willen zij 
ons aan het denken zetten, 
hoe wij omgaan met onze 
persoonlijke schuld en hoe 
wij juist in deze veertig 
dagentijd omgaan met die 
grote verhalen van 
Schepping en Bevrijding. 

Pastor H. Helsloot  

Woensdag 6 maart is het dit 
jaar Aswoensdag. 
Daarmee gaan wij de 
Veertigdagentijd in: de 
voorbereidingstijd op Pasen. 
Elk groot feest, in het gewone 
leven, maar zeker ook in de 
kerk, vereist om te slagen een 
tijd van goede en zorgvuldige 
voorbereiding. De Heilige 
Schrift en de traditie van de 
kerk kennen een beproefde 
manier om je voor te bereiden 
op een belangrijk feest of 
gebeurtenis: vasten. 
Vasten is gedurende een 
bepaalde tijd minder of 
helemaal niet eten of drinken. 
Het vasten speelt zo een 
belangrijke rol als middel tot 
loutering en inzicht. Ze maakt 
deel uit van de weg naar een 
nieuwe ontmoeting met de 
‘Onzienlijke’, de weg naar de 
‘Godservaring’. 
Het is in de geschiedenis van 
de christenheid ooit begonnen 
met een tweedaagse vasten, 
van vrijdag voor Pasen tot de 
eucharistieviering op 
Paasmorgen. In de derde eeuw 
wordt het op sommige plaatsen 
uitgebreid tot een hele week: 
de ‘lijdensweek’, beginnend 
met de ‘passiezondag’. Weer 
een eeuw later bestaat er in 
Rome al een vastentijd van drie 
weken en die wordt in dezelfde, 
vierde eeuw al spoedig 
uitgebreid tot veertig dagen. 
In vier eeuwen ging het dus 
van twee naar zeven naar 
eenentwintig naar veertig 
dagen. De uitbreiding van de 
vastentijd had alles te maken 
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aangesteld om met de gemeente hierover in 
gesprek te gaan. Ook over het steunpunt, een 
plek voor de doordeweekse viering, in 
Egmond-Binnen wordt nog overleg gevoerd. 
 

Begin januari hebben enkele mensen van de drie 
Egmondse locaties met pastor Helsloot en de 
beide parochiecoördinatoren een ronde  door de 
drie kerken gemaakt. Met als doel om te zien wat 
er vanuit de per 1 september te sluiten kerken 
meegenomen zou kunnen worden naar de kerk 
van de nieuwe geloofsgemeenschap. Er is nog 
niets besloten, maar de bedoeling is om zo met 
het overplaatsen van bepaalde zaken vanuit 
Egmond Binnen en Egmond aan Zee de kerk in 
Egmond aan den Hoef een zodanige uitstraling 
te geven, dat dit  een kerk voor alle drie de 
Egmonden wordt. 
Tevens zal worden onderzocht in hoeverre er 
nog enige aanpassingen in het interieur van de 
kerk in Egmond aan den Hoef kunnen worden 
gedaan. 
 

Zoals al eerder was aangekondigd zal er vanaf 1 
maart om de 14 dagen een gemeenschappelijke 
viering zijn in de kerk van Egmond aan den Hoef. 
De afsluitende viering in de H. Adelbertuskerk zal 
plaats vinden op zondag 25 augustus. 
In Egmond aan Zee is de laatste viering in de 
kerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen op zondag 
1 september. 
 

De eerste dienst van de nieuwe Egmondse 
geloofsgemeenschap zal plaatsvinden op zondag 
8 september in de kerk van H.M.M. Alacoque in 
Egmond aan den Hoef. 
 

Met nog een paar maanden te gaan, zal er nog 
veel werk verzet moeten worden. Met de inzet 
van vele vrijwilligers vertrouwen wij er op het hele 
proces tot een goed einde te brengen. 
Laten we met elkaar het jaarthema 
"Leven in verbondenheid" voor de Egmondse 
geloofsgemeenschappen een extra betekenis 
geven.  

  Namens het parochiebestuur, 
  Kees van Went, secretaris 

Met de diverse werkgroepen die met elkaar 
toewerken naar een nieuwe Egmondse 
geloofsgemeenschap, komt deze steeds een 
stapje dichterbij. Achter de schermen wordt hard 
gewerkt en langzaam wordt dit ook voor de 
buitenwereld steeds meer zichtbaar. 
Via ons parochieblad brengen wij u van de 
voortgang van dit proces op de hoogte. 
 

In 2016 verscheen de bisschoppelijke nota “Kerk 
in een veranderende Samenleving”.  
Hierin geven de bisschop en de hulpbisschop aan 
hoe zij aankijken tegen de huidige stand van 
zaken in kerkelijk Nederland en hoe zij de 
toekomst zien met een kleiner aantal 
geloofsgemeenschappen. 
Intussen heeft het bisdom aan  het bestuur 
gevraagd om een vitaliteitscan te maken voor 
onze parochies Bron van Levend Water en 
H. Cornelius. In dit onderzoek wordt gekeken 
naar onder andere het aantal kerkgangers, leeftijd 
van de kerkgangers, aantal dopelingen,  
communicanten en vormelingen, de 
betrokkenheid van jonge gezinnen, de financiële 
exploitatie en het aantal en de leeftijd van 
vrijwilligers. 
 

De uitkomst van de vitaliteitscan geeft aan dat er 
weinig tot geen vitaliteit aanwezig is bij de 
geloofsgemeenschappen van Egmond  Binnen en 
Egmond aan Zee en dat de vitaliteit van de 
geloofsgemeenschap in Egmond aan den Hoef 
erg matig is. 
Het bestuur hoopt dan ook dat door het 
samengaan van de drie Egmondse 
geloofsgemeenschappen een wat positiever 
beeld opgebouwd kan gaan worden. 
 

Een belangrijke stap is inmiddels gezet, doordat 
de drie afzonderlijke locatieraden voortaan 
gezamenlijk zullen optrekken om de lopende 
zaken goed te laten verlopen en om toe te 
werken naar de vorming van één 
geloofsgemeenschap. 
Wat er met de twee te sluiten kerkgebouwen in 
Egmond gaat gebeuren is nog niet bekend. Het 
parochiebestuur heeft een externe deskundige 

Op weg naar een nieuwe geloofsgemeenschap in de Egmonden 

Nieuwe parochiewebsite R.K. parochie Bron van Levend Water 

Na de samenvoeging van de parochies Heiloo, Akersloot en de Egmonden tot de R.K. parochie 
Bron van Levend Water, is er aandacht besteed aan een gezamenlijk parochieblad. 
We zijn inmiddels met de tweede jaargang van het blad bezig en we kunnen zeggen dat het blad 
steeds meer het gezicht van onze parochie Bron van Levend Water wordt. 
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Een logisch vervolg op dit parochieblad is een gezamenlijke website. Wellicht heeft u al eens een 
kijkje op onze overkoepelende website www.rk-bronvanlevendwater.nl genomen. 
Op deze website wordt naar de locale websites verwezen. Echter, deze zijn inmiddels verouderd en 
in sommige opzichten niet meer actueel. Met de huidige webmasters en andere betrokkenen zijn we 
meerdere keren bijeen geweest om te praten over een nieuwe, gezamenlijke website, waarin ook 
ruimte voor de locaties is. Bijeenkomsten georganiseerd door onze parochie coördinator 
Astrid Wittebrood. 
 
Onze nieuwe website, deze is geïnspireerd op ons logo, is ontworpen door Wouter Pepping. De 
technische opzet is voor rekening van David van Diepen. 
De lokale delen van de website worden gevuld door de huidige webmasters Paula Duijneveld, 
Gerard Kaptein en Ed Burgmeijer, van de locatie websites. Het algemene deel wordt centraal 
geregeld. 
Heel veel dank voor deze gezamenlijk inzet.  
 
U als bezoeker heten wij van harte welkom op onze vernieuwde website 
www.rk-bronvanlevendwater.nl 
               Maria Overtoom, parochiebestuur, aandachtsveld communicatie 

Een hongerdoek in de kerk 

Vastentijd 
Op 6 maart is het Aswoensdag. 
Begin van de 40-dagentijd. 
Op alle locaties van onze 
samenwerkende parochies ‘Bron 
van levend water’ en ‘Cornelius’ 
zal één en hetzelfde doek te zien 
zijn. Een Vastendoek (hongerdoek 
genoemd) die ons zal helpen ons 
voor te bereiden op het feest van 
Pasen. 
Stap voor stap, geholpen door de 
lezingen, gebeden en teksten van 
de zondagen, zullen we in deze 
bezinningstijd al kijkend naar het 
doek door de verschillende 
afbeeldingen op het doek 
geholpen worden.  
 
Doek uit Peru 
Dit jaar gebruiken wij het 
Hongerdoek uit Peru. 
Een doek dat wij ooit eerder 
gebruikt hebben in 2001. Het sluit 
aan bij de lezingen uit de Bijbel die 
wij dit jaar in de Veertigdagentijd 
lezen (de C-cyclus met Lucas). 
Dit Hongerdoek is gemaakt door 
de Indianengemeenschap van 
Santiago de Pupuja, een dorp dat 
bestaat uit zo’n dertig kleine 
plattelandsgemeenschappen 
(comunidades) en dat ligt in het 

zuiden van Peru, hoog in de 
Andes. 
Uitgaande van de schriftlezingen 
hebben de christenen in Peru 
geprobeerd om in acht 
verschillende afbeeldingen hun 
eigen situatie te ‘verbeelden’: hun 
eigen economische en 
sociale situatie en hun pogingen 
om in concrete situaties en in hun 
eigen cultuur de weg van Christus 
te leren gaan. 
De groep wilde alleen maarmee-
werken aan een hongerdoek als 
het een proces van binnenuit zou 
mogen worden Ze hadden hun 
eigen vragen. Lukt het ons met 
Christus op weg te gaan, omringd 
door geweld en vervolging, in 
grote nood? Kunnen we samen 
broederlijkheid tot stand brengen, 
ondanks alle hebzucht, egoïsme 
en geweld! Kunnen wij weerstand 
bieden om geen geweld met 
geweld te vergelden?  
 
Bondgenoten onderweg 
De belangrijkste symbolen van 
deze doek zijn een voet en 
handen. De voet voor het 
samen-op-weg-zijn en de handen 
als symbool van onderlinge 

solidariteit en verbondenheid. 
Zo werd de titel van het 
Hongerdoek 
‘Bondgenoten onderweg’. 
Het is daarmee een doek 
geworden waarin de eigen 
geschiedenis van de boerinnen 
en boeren van Santiago de 
Pupuja wordt verteld. Het is een 
doek over hun angsten en hun 
hoop, maar ook een uitnodiging 
aan ons in het Westen om als 
bondgenoten mee op weg te 
gaan. 
We mogen in de 
Veertigdagentijd dus meekijken 
met de mensen uit Peru en 
misschien zo ook door hen 
geleid enig zicht krijgen op onze 
eigen situatie. In alle vieringen 
in de Veertigdagentijd zullen wij 
aandacht besteden aan dit 
doek. Mag het Hongerdoek ons 
inspireren in de komende tijd. 
        De pastores, 
            Herman Helsloot, 
   Henk Hudepohl, 
       Johan Olling, 
                    Nico Mantje 
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Vastenaktie 2019 

Ook kansen voor onderwijs voor meisjes in 
Burkina Faso 
In Burkina Faso gaan steeds meer meisjes 
naar school. Een van de organisaties die zich 
daar actief voor inzet in het Noorden van 
Burkina Faso is de stichting ‘Développement 
Sans Frontière’ (DSF). 
Van een groepje idealistische onderwijzers is 
DSF door de jaren heen uitgegroeid tot een 
toonaangevende ontwikkelingsorganisatie. 
In de dorpen waar DSF actief is, gaan 
inmiddels al evenveel meisjes als jongens naar 
de basisschool. 
Op de middelbare school nemen de kansen 
voor meisjes echter af. Dit heeft verschillende 
redenen: doordat meisjes op jonge leeftijd 
trouwen, door tienerzwangerschappen en door 
schoolverzuim. Het schoolverzuim onder 
meisjes komt voornamelijk door de 
menstruatieperiode. Maandverband is nog erg 
onbekend op het platteland en is voor veel 
gezinnen te duur. Traditioneel gebruiken 
vrouwen oude lappen en donkere kleding 
tijdens de menstruatieperiode. Veel meisjes 
schamen zich om zo naar school te gaan en 
blijven daarom thuis. 
 
Wasbaar maandverband 
Vanuit dit project zullen leerlingen van de 
naaiopleiding van het onderwijscomplex Zoodo 
zeshonderd pakketjes met wasbaar 
maandverband gaan maken, die uitgedeeld 
zullen worden aan meisjes op verschillende 
scholen in de regio. De leerlingen van de 
naaiopleiding worden opgeleid in het maken 
van het wasbaar maandverband en zullen 
ondersteund worden met het opzetten van een 

eigen bedrijfje hierin. Tijdens het uitdelen van 
het wasbaar maandverband zal ook informatie 
worden gegeven over het gebruik van het 
maandverband, over menstruatie, over de 
werking van het lichaam en over 
zwangerschappen. 
Ook zal er voorlichting worden gegeven aan 
moeders over het belang van het gebruik van 
wasbaar maandverband voor de schoolcarrière 
van hun dochters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt uw bijdrage geven via de 
Vastenaktie-collecte, spaarpotjes en/of de 
bekende Vastenaktie-enveloppen achter in de 
kerk.  
Ook kunt u rechtstreeks storten op 
rekeningnummer NL21 INGB 0000005850 
onder vermelding Vastenactie 2019 project 
401238  

Werkgroep MOV-HALE 
(Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede) 
 

Rond de waterput: seizoen 2018-2019 

Voor de tweede helft van het seizoen staan 
nog tal van onderwerpen op het programma 
van ‘rond de waterput’. Actuele informatie vindt 
u op de website www.ronddewaterput.nl  
De hieronder vermelde activiteiten vinden 
binnenkort plaats en u kunt er nog bij zijn! 
 

http://www.ronddewaterput.nl
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Op zondagmiddag 3 maart brengt pastor 
Eveline Masetti haar vertelvoorstelling ‘De 
vrouw in de spiegel’ in de Willibrorduskerk. 
 
Op maandag 11 maart om 20.00 uur, start in 
het Willibrordushuis de leesgroep ‘Thuis in de 
kosmos’ onder leiding van pastor Bill van 
Schie. 
Op 18 en 25 maart wordt verder gelezen in dit 
boekje van Taede Smedes.  
 
In de serie ‘Zin in film’ draait op donderdag 14 
maart om 19.30 de film ‘Il y a longtemps que je 
t’aime’ en op donderdag 28 maart de film ‘God 
on Trial’ , beiden in de kapel van de Ter 
Coulsterkerk. 

Twee maal Preek van de Leek, op 
zondagmiddagen 17 maart en 31 maart, door 
Marion van der Valk en Yvonne Zomerdijk. 
 
Dr. Jan Bruin en Peter de Laat verzorgen twee 
lezingen over filosofie onder de titel ‘Vrijheid, 
godsdienst en geluk’ op donderdag 4 en 11 
april in de ter Coulsterkerk. 
 
Het volledige programma vindt u in het 
programmaboekje, dat voor u klaar ligt in de 
kerken van de HALE parochies. Daarin ook 
een aanmeldingsformulier, waarmee u zich 
voor de verschillende onderdelen op kunt 
geven. Ook kunt u zich opgeven via het 
parochiesecretariaat van de Willibrorduskerk, 
tel 5330906 of via e-mail: 
secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl 

Vertelvoorstelling Eveline Masetti; De vrouw in de spiegel 

Zien en Gezien worden 
“Alleen met het hart kun je goed 
zien.  
Het wezenlijke is onzichtbaar voor 
de ogen.” 
 
“De vrouw in de spiegel” is een 
meeslepende vertelvoorstelling 
van een lang gekoesterde droom 
die plotseling tot een einde komt 
als Eveline geconfronteerd wordt 
met haar visuele handicap. Alles 
wordt donker. Angst, schaamte, 
pijn en verdriet houden haar lange 
tijd in de greep. 
 
De Bijbelse personages 
Bartimeus, Lavinia en Maria 
Magdalena laten verteller Eveline 
zien hoe ze op een andere manier 
naar zichzelf kan kijken. Hoe kijk jij 

naar jezelf? Wat zie je? 
Eveline Masetti is pastor, coach 
en verteller. Ze vertelt haar 
persoonlijke verhaal in haar 
voorstelling “De vrouw in de 
spiegel.” 
In het kader van haar afstuderen 
aan de vertelacademie te Utrecht 
neemt zij u mee op reis, van het 
donker, door de schemering naar 
het licht. 
 
Datum: zondag 3 maart 2019 
Plaats: Willibrorduskerk, 
Westerweg 267 Heiloo 
Tijd: 16.00 uur  
Bijdrage: collecte bij de uitgang 
 
Na afloop is er gelegenheid om 
Eveline en elkaar te ontmoeten 
onder het genot van koffie of 
thee. 

Preek van de Leek: Marion van der Valk-van Balen en Yvonne Zomerdijk-Vermeer 

Nóg twee (s)preeksters komen op de 
zondag-namiddag in de Witte Kerk in Heiloo 
hun inspiratie en wijsheid met ons delen.  
 
Welke levensvisie ligt ten grondslag aan hun 
denken en handelen? Wat is de bron waaruit zij 
putten? In zo’n 45-60 minuten zullen zij hier 
over spreken. Doorgaans wordt hun ‘preek’ 
afgewisseld met door hen zelf uitgekozen 
muziek. Na afloop is er gelegenheid om - onder 

het genot van een drankje - na te praten met 
de (s)preekster en met elkaar.  
 
Op zondagmiddag 17 maart zal Marion van der 
Valk-van Bakel haar preek verzorgen. Mari-
on is in onze regio vooral bekend als de ‘vrouw 
van’ Ben, de manager van Motel Akersloot.   
 
 

 
Lees verder op de volgende bladzijde 

mailto:secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl
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Tenslotte zal Yvonne Zomerdijk-Vermeer op 
31 maart de derde preek verzorgen. 
Yvonne, getrouwd en moeder van drie 
volwassen kinderen, is werkzaam als docent 
pedagogisch werk bij het Horizon College. Zij is 
voorzitter van de Stichting WOL (Werkgroep 
Ontwikkelingssamenwerking Limmen),  die al 
zo’n 30 jaar onderwijsprojecten in Burkina Faso 
steunt. Yvonne ‘preekt’ over haar gedrevenheid 
en motivatie om deze prachtige 
vriendschapsband met mensen uit een totaal 
andere cultuur met succes voort te zetten.   
 
Marion van der Valk en Yvonne Zomerdijk 
houden hun preken respectievelijk  op 
zondagmiddag 17 en 31 maart 
in de Witte Kerk, Heerenweg 32 Heiloo, 
aanvang: 16.00 uur. 
De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk, er is 
een collecte bij de uitgang. 

 

Vanaf het allereerste begin, in de jaren 80, 
hebben zij samen hard gewerkt aan het 
concept “Van der Valk’. En met succes. Het 
motel aan de A9 in Akersloot behoort inmiddels 
tot de grootste en drukst-bezochte hotels in 
Nederland. Marion zal in haar preek vertellen 
over haar levenspad. 
Hoe zij als jongvolwassene van 20 jaar 

begon als receptioniste in 
hotel Akersloot. Hoe ze 
doorgroeide naar manager 
en de vrouw van Ben werd. 
Hoe zij jarenlang boven het 
hotel woonde en zeven 
prachtige kinderen ter 
wereld bracht. 
En hoe God 6 jaar geleden 
weer in haar leven kwam. 

Voorbereiding Vormsel van start 

deelnemen. Maar dat willen 
we wel graag weten. Daarom, 
of u nu een brief ontvangt of 
een e-mail, even de moeite 
nemen om te antwoorden, 
dan weten wij ook waar we 
aan toe zijn. 
 
Hieronder vast de data: 
9 april, 19.30 uur 
ouderavond. 
23 april, 7 en 21 mei, 4 en 11 

juni, 19.00 – 20.30 uur 
bijeenkomsten met 
vormelingen (en soms ou-
ders) 
13 juni oefenen voor de 
vormselviering 
14 juni vormselviering 
15 juni Bavodag te Haarlem 
23 juni Dankviering in de 
Willibrorduskerk 
 
Op de Bavodag na zijn alle 
bijeenkomsten in de 
Willibrorduskerk in Heiloo. 
 

Namens de werkgroep voor 
het vormsel, 

Henk Hudepohl, pastor 

Meedoen en meedoen is twee 
 
We nodigen jonge mensen uit 
om een stukje met elkaar op te 
trekken. Om dus mee te doen. 
Maar dat wil niet automatisch 
zeggen dat deze mensen ook 
meedoen met het vormsel zelf. 
We willen met elkaar op weg 
gaan. En we hopen dat de jonge 
mensen dat ook met ons willen. 
Bij de laatste bijeenkomst in de 
groep zullen we de mensen elk 
vragen of ze ook inderdaad mee 
blijven doen wanneer de viering 
van het vormsel daar is. 
Meedoen met de 
gespreksavonden wil dus niet 
vanzelfsprekend inhouden dat je 
ook deelneemt aan het vormsel 
zelf. Die keuze is aan de jonge 
mensen zelf. 
 
We zullen de komende tijd of 
per brief of per e-mail de 
beoogde vormelingen en hun 
ouders laten weten dat ze 
uitgenodigd zijn. 
Natuurlijk vinden we het 
geweldig wanneer de jonge 
mensen ook inderdaad gaan 

Binnenkort zullen we weer 
aanvangen met de 
voorbereidingen voor het 
sacrament van het vormsel. Voor 
het ontvangen van dat sacrament 
zullen alle brugklassers worden 
uitgenodigd die in één van de 
kerken in onze parochie 
1e communie hebben gedaan, nu 
zo’n 5 jaar geleden. 
Vormsel, vormen, vormgeven. 
Het woord ‘vorm’ gebruiken we 
bijna dagelijks. Ik zou hier willen 
spreken over vorming. Over het 
vormgeven aan je leven. Dat doe 
je door te leren. Op school en 
thuis. Op de sportvereniging. Zo 
maak je je zaken eigen, worden 
bepaalde onderwerpen 
vertrouwd. We willen ook vanuit 
de parochie ons steentje 
bijdragen aan de vorming van 
jonge mensen. En dan hebben 
we het over het vormgeven van 
ons geloof. Wat geloven we, wat 
geloven we niet? 
Wat is belangrijk bij het geloof. 
Daarover willen we met jonge 
mensen (en hun ouders) in 
gesprek gaan. Dat doen we op 
een aantal bijeenkomsten in de 
Willibrorduskerk in Heiloo. 
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In de voetsporen van Franciscus en Clara 

stilgestaan! We bezoeken Montefalco met zijn 
schitterende fresco’s over het leven van Sint 
Franciscus  in de parochiekerk. Op de laatste dag 
maken we een flinke wandeling over de berg 
Subasio met een schitterend uitzicht over het dal 
van Spoleto. Tijdens de afdaling belanden we in 
de z.g. Carceri,  het intieme kloostertje, waar 
Franciscus rust en stilte zocht. Het is er allemaal 
nog te vinden, de rust en de stilte. En de 
prachtige natuur die je ademloos kunt 
bewonderen, als een echt Godsgeschenk!  
Ja, je moet wel redelijk goed ter been zijn. 
Ja, voor zes dagen is dit een fiks bedrag. 
Maar dan krijg je ook wat! Een onvergetelijk en 
verrassend aangenaam verblijf bij de bron van de 
franciscaanse spiritualiteit.  
Was je hier al eerder? Vertel het vrienden en 
kennissen dat we in mei 2019 opnieuw op pad 
gaan. Kijk voor details en reisgegevens naar:  
www.drietour.nl/rondreizen-en-georganiseerde-
reizen/europa/italie/in-het-spoor-van-franciscus-
en-clara.                                                                                
Wil je méér weten over deze reis? 
Je kunt me bellen: 072-5051923 
of mailen: billvanschie@ziggo.nl  

Met vriendelijke groet, 
Bill van Schie, 

reisleider Drietour-reizen, Limmen  

Een zes-daagse wandelreis door de stad van 
Franciscus en Clara van Assisi. 
Vertrek: 15 mei 2019  
Na eerdere ontmoetingen met dit eeuwenoude 
stadje in Midden-Italië, reis ik in mei a.s. opnieuw 
met een kleine groep enthousiastelingen af naar 
Assisi. Dit juweeltje in het heuvelland van Umbrië 
heeft alles wat een kort verblijf aantrekkelijk 
maakt. Je stapt a.h.w. rechtstreeks in de 
geschiedenis van het middeleeuwse Italië. De 
13de eeuw komt tot leven in de personen van 
Franciscus en Clara. De prachtige natuur in de 
omgeving is nog ‘maagdelijk en onbedorven’. 
Geen industrie en walmende schoorstenen, maar 
heldere, frisse  lucht en ’s nachts een schitterende 
sterrenhemel. En wat dacht je van een heerlijke 
maaltijd, zoals alleen de Italianen dat kunnen 
klaarmaken!  
Kortom, het gaat nog één keer gebeuren: een 
zesdaags verblijf in een sfeervol hotelletje binnen 
de stadmuren van Assisi. Vanuit je kamer heb je 
een schitterend panorama over het dal van 
Spoleto. Maar daar alleen zijn we hier niet voor 
gekomen. Naast een ontspannen wandeling door 
de middeleeuwse stad o.l.v. onze gids Patricia, 
maken we verschillende wandelingen in de 
omgeving. We wandelen naar San Damiano, het 
klooster van Clara. De tijd heeft hier echt 

De vergeten gelovige 

Enfin, u voelt het al: tot een goed 
verstaan en heilzame ontmoeting 
tussen herders en schapen is het 
nauwelijks gekomen. Door de 
geloofswaarheden vooral als een 
kostbare ‘schat’ te koesteren 
wordt het wezenlijke van het ge-
loof met haar eigentijdse vragen 
en dilemma’s onbespreekbaar 
gemaakt. Vragen zoals: Hoe kij-
ken we aan tegen het leven na 
de dood? 
Wat ‘doet’ God eigenlijk precies? 
Wat betekent ‘verlossing van 
onze zonden’? Natuurlijk zijn er 
heel wat ‘herders’ die deze 
vragen opnieuw onder de 
aandacht hebben proberen te 
brengen. Maar “toen het huis 
enigszins gerenoveerd was, 
bleken veel bewoners het pand 
te hebben verlaten.” 
Graag wil ik – kortheidshalve- 
hier één actuele kwestie 

uitwerken: Maakt ons (christelijk) 
geloof de wereld eigenlijk beter? 
Beter dan wat? 
Beter dan het vroeger was? 
‘Zie, ik maak alles nieuw”, schrijft 
de ziener Johannes in het boek 
Openbaring. En Jezus zegt bij 
zijn afscheid “Ik geef jullie een 
nieuwe opdracht; jullie moeten 
nét zo van elkaar houden, als ik 
van jullie hou.” 
Wonderlijk genoeg zijn deze 
woorden vervolgens zo letterlijk 
opgevat, dat zij kernthema 
werden van het christelijk 
geloofsgoed. Niet eerder in de 
geschiedenis van de klassieke 
oudheid leefde er zo’n besef van 
nieuwheid en van verbetering. 
Dat was nog niet eerder 
vertoond!  
 
Lees verder op de volgende bladzijde 

 

Regelmatig als ik in mijn 
boekenkast rondsnuffel, blijft mijn 
blik hangen bij een boekje met de 
fascinerende titel: ‘de vergeten 
gelovige’. Het is al weer zo’n 25 
jaar geleden geschreven. Maar 
de prikkelende ondertitel ‘de 
tragiek van het pastoraat’ werkt 
bij mij nog steeds als een rode  
lap op een stier. Wat ging er dan 
mis in het werk van de ‘dienaren 
Gods’, wat het woord ‘tragiek’ 
verdient? Geeft het boekje 
antwoord op de vraag, hoe het 
beter had gekund? Ik lees in de 
inleiding: “Er is een kloof gegroeid 
tussen het handelen van de kerk 
en de echte vragen en behoeften 
van (gelovige) mensen, die zich 
een innerlijke vrijheid verworven 
hebben. De kerkelijke hiërarchie 
is bezorgd; zij wil haar erfgoed 
trouw beheren en doorgeven aan 
om geloof vragende mensen…” 

http://www.drietour.nl/rondreizen-en-georganiseerde-reizen/europa/italie/in-het-spoor-van-franciscus-en-clara
http://www.drietour.nl/rondreizen-en-georganiseerde-reizen/europa/italie/in-het-spoor-van-franciscus-en-clara
http://www.drietour.nl/rondreizen-en-georganiseerde-reizen/europa/italie/in-het-spoor-van-franciscus-en-clara
mailto:billvanschie@ziggo.nl
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Stille Omgang; 16-17 maart 

Opgeven: bij de plaatselijke coördinator; 
dit in verband met de busreis terug. 
 
Voor hen die de hele afstand naar Amsterdam te ver 
vinden om te lopen, zij kunnen de trein naar 
Zaandam nemen. 
Het verzamelpunt in Zaandam is het  Inntel hotel 
nabij het station.  
Het vertrek naar Amsterdam is 18.50 uur. 
 
*De uiterste datum voor opgave is 10 maart; dit in 
verband met het organiseren van de bus. 
 
*Opgave voor deelnemers uit Uitgeest: naam en 
adres, telefoonnummer, per bus of  lopend, plus  
€15,00 in gesloten enveloppe met daarop; 
Stille omgang, te deponeren in de bus van de 
pastorie aan de Langebuurt 37. 
Vermeldt u wel of u met de bus gaat, of lopend, of 
met de trein tot Zaandam. 
 
*Onkosten: Deze bedraagt  € 15,00 p.p.  incl. € 2,50 
afdracht organisatie ”Stille Omgang”. 
Deelname aan de Stille Omgang is geheel voor eigen 
risico. 
 
*Te Amsterdam 
22.15 uur Eucharistieviering in de Krijtberg kerk. 
23.30 uur Stille Omgang 
00.30 uur broodjes, koffie en thee zijn te verkrijgen  in 
de Lutherse Kapel aan het Spui. 
(daar kunt u ook gebruik maken van het toilet) 
   
Vertrek naar huis:  plm.01.15 uur. 
U krijgt voor de viering een liturgieboekje uitgereikt. 
 
Een Gezegende Bedevaart toegewenst. 

Regio Uitgeest; Heiloo, Akersloot, Limmen, 
Uitgeest, Castricum, de Egmonden. 
 
Vertrek bus: 
19.30 uur Prins Hendrik Stichting 
Egmond aan Zee  
Bushalte Egmond aan den Hoef 
Lagere school Egmond Binnen 
Opgave: Dhr. E.N. Burgmeijer, 
tel; 072- 506 11 31 / 06-11 19 94 66  
 
Heiloo:19.40 uur Willibrorduskerk Westerweg. 
Opgave: Dhr. E.N. Burgmeijer, tel. Zie boven. 
 
Limmen:19.50 uur Corneliuskerk 
Dusseldorperweg 
Opgave: Dhr. N.G de Goede Sr. 
tel: 072-505 29 28 
 
Bakkum-Castricum: 20.00 uur 
Brink/brandweerkazerne Castricum 
Opgave: per mail: jankamphuys@hotmail.com . 
Dhr. J.F. Kamphuys tel.: 0251-67 13 08 
 
Akersloot: 20.15 uur Jacobuskerk, Julianaweg. 
Opgave: Dhr. W. Hoogland, tel: 0251-31 94 71 
Uitgeest: Contactpersoon: Mw. A. Kager, 
tel: 075-687 86 18  
 

Om 20.30 uur is er te Uitgeest een kort lof in de 
kerk Onze Lieve Vrouwe geboorte, waarna om ± 
20.50 uur vertrek naar Amsterdam. 
 
*Lopers 
Zij vertrekken om 14.00 uur vanaf de Jacobus-
kerk in Akersloot en voor Castricum vanaf de 
Brink. 
Om 15.00 uur wordt in Uitgeest de 
pelgrimszegen gegeven. Daarna vertrek naar 
Amsterdam. 

gevaarlijk in de ogen van de 
machthebbers. Besef van 
nieuwheid en vooruitgang loopt 
vervolgens als een rode draad 
door de geschiedenis van het 
christelijke Westen. 
Een aantrekkelijke gedachte, 
die een enorme dynamiek én 
materiële rijkdom heeft 
opgeleverd. Maar wat gebeurt 
er in onze samenleving, als het 
vooruitgangsgeloof stokt? 
Of als door wetenschap en 

veranderde inzichten en 
nieuwe (levens)vragen door 
kerkleiders nauwelijks nieuwe 
initiatieven en voorzichtige 
nieuwe inzichten worden 
gedeeld? 
De kerk zal zich altijd 
vernieuwen, aldus de opdracht 
die zij zichzelf heeft gesteld. 
Dat lukt alleen als de 
gelovigen niet worden verge-
ten. Op hoop van zegen! 

Bill van Schie 

Bij de Grieken en Romeinen 
leefde eerder het besef, dat 
de wereld ‘nou eenmaal’ was, 
zoals-ie was. 
Armoede en ellende hoorde 
bij het leven. Geluk en rijkdom 
waren geschenken van de 
goden. En slechts weinigen 
bekommerden zich werkelijk 
om het lot van de minder 
bedeelden. Christenen deden 
dat –voor het eerst- wel! En 
dat maakte ze uniek én 



 
11 

Het Maria mozaïek op Kapel 

In 1972 kwam ik naar Heiloo; ik 
had gesolliciteerd naar de 
huishoudschool. In 1974 liep het 
aantal leerlingen terug en moest 
ik weg. Door het vertrek van de 
schoolhoofden van de 
Mariaschool en de Lidwinaschool 
werd mij gevraagd, of ik hoofd 
van de Mariaschool wilde worden. 
Daar heb ik lang over nagedacht, 
want eigenlijk was het niet mijn 
ambitie, maar heb ik uiteindelijk 
toch ja gezegd want er moest 
‘brood op de plank’ zijn. 
Intussen was het bestuur bezig 
met plannen voor een nieuwe 
Mariaschool. Die kwam op de 
plek waar nu het Trefpunt staat. 
Toen de school klaar was, werd 
aan de Bergense kunstenaar 
Henk van den Idsert de opdracht 
gegund een kunstwerk voor de 
school te maken. 
Hij ontwierp een Maria-mozaïek 
dat op de zuidgevel van de 

school geplaatst werd, zodat de 
zon er op kon schijnen. Dat gaf 
een glinsterend effect van de 
blauwe en goudgekleurde 
steentjes om de afbeelding van 
Maria met het Kind met het 
genadekapelletje van 
O.L.Vrouw ter Nood. 
Die flonkerende steentjes, zo 
vertelde Van den Idsert, staan 
symbool voor de glinstering van 
de zee. 
Jaren later, het moet in de 
negentiger jaren geweest zijn, 
kwam ik terug van vakantie en 
las ik in de Uitkijkpost dat de 
Mariaschool gesloopt zou 
worden. Ik ben ijlings naar het 
gemeentehuis gegaan, 
uitgelegd wat het mozaïek 
voorstelde, verteld wie de maker 
was en gevraagd of de 
gemeente ervoor wilde zorgen 
dat het behouden kon blijven. Ik 
kan zeggen dat de gemeente 

alle medewerking verleende: de 
slopers hebben het mozaïek in 
een groot vierkant uitgezaagd, 
op een door de gemeente ter 
beschikking gestelde wagen 
gelegd, en daarmee naar 
O.L.Vrouw ter Nood gebracht. 
Daar kreeg het een mooie plek 
in de zon. 
Maar toen er bouwplannen van 
het Oesdom kwamen, is het 
weggehaald en voorzichtig op 
een plek in het bos gelegd. 
Toen ik dat ontdekte, heb ik 
contact opgenomen met het 
bestuur van Kapel en heeft het 
eindelijk zijn definitieve plaats 
gekregen bij het Oesdom, waar 
het weer kan schitteren in de 
zon. 
Ik hoop dat veel pelgrims er ook 
van zullen genieten. 

Gert-Jan Reussien  

Opnieuw naar Lourdes? 

prachtige TGV-treinreis dwars 
door landelijk Frankrijk, om 
alvast in de stemming te komen. 
En om op een ontspannen en 
gezellige manier kennis te 
maken met alle medereizigers. In 
Lourdes belandden we in een 
mooi hotel aan de oevers van de 
snelstromende Gave, die dwars 
door de stad stroomt. En vanaf 
dat moment werd ik opgenomen 
in één grote stroom van 
belangstelling, zorg en echte be-
hulpzaamheid voor elkaar! 
En regelmatige plensbuien, 
natuurlijk. Want Lourdes ligt aan 
de voet van de Pyreneeën. En is 
daarmee de stad met de meeste 
neerslag in heel Frankrijk. Geen 
plek voor zonaanbidders en 
bruinbakkers, dus. Wel een 
plaats waar we samen onder de 
wijde mantel van Maria mochten 
schuilen, samen deelnamen aan 
indrukwekkende samenkomsten 

in de kerken. En samen 
gezellig koffie of thee dronken 
in een van de talrijke cafeetjes 
in de binnenstad. En natuurlijk 
samen even heel stil werden, 
uit eerbied en dankbaarheid 
voor al het goede dat ons hier 
in deze week overkomt. 
Noem het een wonder. 
Op bezoek bij Maria in Lourdes 
vind ik vooral een gezond 
virus, dat op een wonderlijke 
manier al meer dan 100 jaar 
heerst. En het gaat  maar niet 
over! 
Heb je zin om dit jaar in 
augustus een weekje met ons 
mee te gaan? 
Neem eens contact op met 
Irma van Loon. 
Zij draagt het virus al jarenlang 
bij zich! 
( telefoon 072-5336056) 
En ze voelt zich er prima bij ! 

Bill van Schie 

Wist U dat er heel wat mensen 
zijn , die ‘besmet’ zijn met het 
Lourdes-virus? Nee, ze zijn 
niet ziek, ze hoeven er niet 
voor naar de dokter. Maar 
ieder jaar voelen zij een lichte 
kriebel van binnen, om 
opnieuw Maria in Lourdes op 
te zoeken. Samen met 
honderden andere pelgrims uit 
heel Nederland, die aan 
dezelfde ‘kwaal’ lijden. En het 
bijzondere is, dat ze iedere 
keer ‘een stukje  gezonder’ 
naar huis terug keren! 
Lourdes beleven is  als een 
warm bad van onderlinge 
aandacht en zorg voor elkaar. 
En daar knap je als mens be-
hoorlijk van op! 
Vorig jaar mocht ik met een 
kleine groep uit Heiloo en 
omgeving  voor vijf dagen mee 
naar Lourdes. 
Het begon al met een 
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Lief en Leed 

Overledenen  
 
Jannetje Cornelia (Janny) Klaver-Timmer 
* 25-11-1937 - † 11-12-2018 
 
Catharina Maria (To) Beentjes-de Ruijter 
* 08-10-1921 - † 13-12-2018 
 
Antonius Joannes (Joop) Westerbos 
* 29-06-1936 - † 27-12-2018 
 
Johannes Sjoerd (Johan) Oosterbaan 
* 08-08-1932 - † 30-12-2018 
 
Catharina Maria Johanna (Toos) Bakker-
Nieuwenhuizen 
* 05-05-1936 - † 28-12-2018 
 
Petronella Anna (Nel) Evers-Kok 
* 10-04-1932 - † 29-12-2018 

Henricus Cornelis Maria (Harry) Schilder 
* 07-11-1940 - † 02-01-2019 
 
Anna Maria (Annie) Wester-Duijves 
* 29-05-1935 - † 06-01-2019 
 
Agatha Cornelia Maria (Atie) de Weijer-
Breed 
* 13-06-1933 - †11-01-2019 
 
Cornelia Maria (Conny) Olbers 
* 10-02-1945 - † 25-01-2019 
 
Voor de familie en 
nabestaanden bidden wij om 
kracht en troost. 
Wij wensen hen sterkte toe bij 
dit verlies.  

Locatie H. Willibrordus  

Herinneringsconcert door Indigo 

een drankje, in de Kerkstraat. 
Entree: een kleine vrijwillige  
bijdrage.  
Graag tot dan. 

 Hans Limmen 

klassieke, jazzy, close harmo-
nie, onder begeleiding van 
Marie-Anne Pak. 
Nellie hoorde je ook altijd 
zingen op zondagochtend 
tijdens de viering en ze kreeg  
zo nu en dan complimenten 
vanwege haar mooie stem. 
Tijdens  het concert wordt er 
ook op de grote orgel ge-
speeld door Peter Rijs orga-
nist van de Cornelius kerk uit 
Limmen. Nellie hield van 
kerkorgel 
muziek liefs zo zwaar en hard 
mogelijk, Peter zal voor 
muzikale afwisseling zorgen 
deze middag, dat wordt wat. 
Het concert is dus op 
zondagmiddag 10 maart  om 
15.00 tot ±16.15 uur zonder 
pauze. 
Na afloop even gezellig 
napraten onder het genot van 

Zondag 10 maart wordt er een 
herinneringsconcert gegeven door 
Indigo in de Willibrorduskerk voor 
Nellie Limmen-Kroon. 
Alweer iets meer dan een jaar 
geleden is Nellie op 65-jarige 
leeftijd veel te vroeg overleden. 
Indigo is een koor uit Alkmaar dat 
in Bergen repeteert en a capella  
zingt. Indigo bestaat uit ongeveer 
18  vrouwen, waar Nellie vanaf het 
eerste uur deel van uitmaakte en 
wel als hoge sopraan. 
Zingen was voor haar als zuurstof 
voor het leven, zij kon niet zonder. 
Vele concerten heeft Indigo 
opgevoerd in diversen 
zorginstellingen en kerkjes ook in 
de Grote Kerk van Alkmaar en de 
Bavo in Haarlem. Begonnen met 
liedjes uit de Balkan is het 
repertoire uitgebreid met nummers 
uit de hele wereld. Wereldmuziek, 
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Inzameling voor inloophuis “De Kloof” 

Dat gaat wel lukken hoor!” 
Een paar uur later komt er 
een berichtje van Willem 
binnen: ‘Marieke, 
het ontvangstcomité stond al 
op me te wachten. 
De vrijwilligers maakten 
direct de eerste zakken 
open en werden steeds 
enthousiaster. Het is wel 
veel, zo werd gezegd, maar 
het is van hoge kwaliteit en 
we kunnen het goed 
gebruiken. Namens de 
Stichting De Regenboog 
"De Kloof" hartelijk dank. 
Zo worden er weer velen 
geholpen. En, De Kloof zit 
overvol.’ 

Marieke Hoetjes 

Op zaterdag 12 januari heb ik mijn 69e 
verjaardag gevierd en ben dus zo mijn 70e 
levensjaar ingegaan. Wat gaat de tijd vlug, zeker 
als je ouder wordt. Ook dit jaar waren er weer 
mensen die de moeite hadden genomen hadden 
naar het Willibrordushuis te komen om mij te 
feliciteren. Er stond koffie en iets lekkers voor 
hen klaar, verzorgd door Ina en Marieke. 
En de meeste mensen kwamen niet met lege 
handen, maar hadden een presentje voor mij 

weggehaald, dus zijn auto met 
aanhangwagen heeft hij keurig 
vlak voor de deur geparkeerd. 
Met hulp van enkele 
koorleden, die al aanwezig zijn 
voor de repetitie, beginnen we 
de kledingzakken in te laden. 
Het zijn er ruim 40, de 
aanhangwagen raakt mudvol 
en de laatste zakken moeten 
achter in zijn auto. “Hoe gaat 
dat straks in Amsterdam?”, 
vraag ik hem, “heb je dan ook 
hulp?” “Ik heb om 11 uur 
afgesproken op de 
Kloverniersburgwal, daar zet ik 
de wagen gewoon voor de 
deur, midden op de weg. Er 
staat een zevental mensen 
paraat om hem vliegensvlug 
uit te laden. 

‘Er staan nu ruim 40 grote 
zakken met gesorteerde 
kleding en nog wat dozen die 
ook zullen worden overgepakt 
in de blauwe zakken. 
De ingebrachte kleding is dit 
jaar van heel goede kwaliteit. 
Wanneer zou je de spullen op 
willen halen? Dan zorg ik dat 
alles klaar staat!!’ Zo luidt het 
mailtje aan Willem Paauw, die 
ook dit jaar weer met zijn aan-
hanger naar inloophuis De 
Kloof in Amsterdam zal rijden. 
Per omgaande krijg ik 
antwoord: ‘Is morgen een 
optie?’ 
Donderdagmorgen 3 januari 
even na negen uur staat 
Willem in de Kerkstraat. De 
rood-witte paaltjes had ik al 

Dank voor verjaardag 

meegenomen, waar voor ik hen dank zeg. 
Maar het meest dankbaar ben ik voor de 
hartelijkheid en de dankbaarheid die zij 
uitstraalde. Juist op een dag als deze ervaar ik 
de sterke verbondenheid die er in onze 
gemeenschap is. Het is een voorrecht om binnen 
die verbondenheid zó je verjaardag te kunnen 
vieren. Ik hoop dat nog lang te kunnen doen.  
Daarom nogmaals mijn hartelijke dank. 
   Pastor Herman Helsloot 

Eerste Communie 

Afgelopen 30  januari 2019 zijn 
we weer gestart met een groep 
van 8 kinderen, die zich gaan 
voorbereiden op hun 
Eerste Communie. 
Ze leren elkaar al een beetje 
kennen en ze hebben al wat 
gewerkt met het werkboek. 
Zeer binnenkort zetten de 
kinderen een belangrijke stap. 
Tijdens de familieviering van 
zondag 3 maart stellen zij zich 
voor aan onze kerkgemeenschap. 

In deze presentatieviering laten 
de kinderen niet alleen hun 
gezicht zien. 
Tijdens de knutselmiddag 
hebben de kinderen iets 
gemaakt na aanleiding van het 
thema van dit werkjaar: Leven 
in verbondenheid. Dit knutsel 
werkje zal komen te hangen op 
het presentatie bord. En dan 
kunt u zien welke kinderen zich 
voorbereiden op hun eerste 
communie. Dit bord zal de rest 
van de voorbereidingstijd van 

de communicanten in de 
Kerkstraat te bewonderen 
zijn. Zo gaan we samen op 
weg naar het grote feest in 
mei.  

De werkgroep 
Eerst Communie 
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Liturgisch rooster parochie bron van levend water en Corneliusparochie 

Datum 
  

H. Willibrordus 
Heiloo 
  
  
Zondag   10.00 

H. Jacobus 
Major 
Akersloot 
  
Zondag   10.00 

H. Adelbertus 
Egmond Binnen 
Zaterdag 19.00 
of 
Zondag   11.00 

H.M.M.Alacoque 
Egmond ad Hoef 
Zaterdag 19.00 
of 
Zondag   11.00 

O.L.V. Onbevl. 
Ontvangen 
Egmond a  Zee 
  
Zondag   09.30 

H. Cornelius 
Limmen 
Zaterdag 19.00 
en 
Zondag   10.00 

Za 02-03 
8e zondag 
d.h.j. 

      Eucharistie 
N. Mantje 
Hoeverture 

  Gezinsviering 
J. Olling 
Kinderkoor 

Zo 03-03 
8e zondag 
d.h.j. 

Pres. Viering 
H. Helsloot 
WiKiKo/JoKo 

W&C-viering 
H. Hudepohl 
Aquarius 

Eucharistie 
N. Mantje 
  

  Eucharistie 
N. Mantje 
Herenkoor 

W&C-viering 
J. Olling 
Gem. Koor 

Wo 06-03 
Aswoensdag 

19.30 
Eucharistie 
H. Helsloot 
D+H koor 

19.00 
Gebedsdienst 
H. Hudepohl 
Herenkoor 

09.30 
Eucharistie 
N. Mantje 

19.00 
Gebedsdienst 
N. Mantje 
Hoeverture 

  19.00 
Gebedsdienst 
J. Olling 
Corneliuskoor 

Za 09-03 
1e zondag 
40-dagen 

    geen viering geen viering   geen viering 

Zo 10-03 
1e zondag 
40-dagen 

10.00 uur 
Gezamenlijke Eucharistieviering in de H. Jacobuskerk te Akersloot 

Voorgangers: H. Helsloot, H. Hudepohl, J. Olling 

Za 16-03 
2e zondag 
40-dagen 

      Eucharistie 
N. Mantje 
Hoeverture 

  Med. viering 
J. Olling 
Lit. Koor 

Zo 17-03 
2e zondag 
40-dagen 

W&C-viering 
W. van Schie 
De Brug 

Familieviering 
H. Helsloot 
Kinderkoor 

Eucharistie 
N. Mantje 

  Eucharistie 
N. Mantje 
Herenkoor 

W&C-viering 
H. Hudepohl 
Gem. Koor 

Za 23-03 
3e zondag 
40-dagen 

          Med- viering 
K. Kint 
Samenzang 

Zo 24-03 
3e zondag 
40-dagen 

W&C-viering 
H. Hudepohl 
D+H-koor 

W&C-viering 
K. Kint 
Dameskoor 

10.00 uur 
Eucharistieviering H.M.M. Alacoque 

N. Mantje m.m.v.  Soli Deo Gloria 

W&C-viering 
parochianen 
Spont. Koor 

Za 30-03 
4e zondag 
40-dagen 

      W&C-viering 
parochianen 
Hoeverture 

  Med. viering 
J. Olling 
Lit. Koor 

Zo 31-03 
4e zondag 
40-dagen 

Familieviering 
H. Helsloot 
WiKiKo/JoKo 

W&C-viering 
H. Hudepohl 
Herenkoor 

W&C-viering 
parochianen 

  W&C-viering 
parochianen 
Herenkoor 

W&C-viering 
J. Olling 
Gem. Koor 

Za 06-04 
5e zondag 
40-dagen 

          Boeteviering 
J. Olling 
Samenzang 

Zo 07-04 
5e zondag 
40-dagen 

W&C-viering 
Dameskoor 
parochianen 

W&C-viering 
parochianen 
Aquarius 

10.00 uur 
Eucharistieviering H.M.M. Alacoque 

N. Mantje m.m.v.  Soli Deo Gloria 

Eucharistie 
H. Helsloot 
Spont. Koor 
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Datum 
  

H. Willibrordus 
Heiloo 
  
  
Zondag   10.00 

H. Jacobus 
Major 
Akersloot 
  
Zondag   10.00 

H. Adelbertus 
Egmond Binnen 
Zaterdag 19.00 
of 
Zondag   11.00 

H.M.M.Alacoque 
Egmond ad Hoef 
Zaterdag 19.00 
of 
Zondag   11.00 

O.L.V. Onbevl. 
Ontvangen 
Egmond a  Zee 
  
Zondag   09.30 

H. Cornelius 
Limmen 
Zaterdag 19.00 
en 
Zondag   10.00 

Za 13-04 
Palmzondag 

    Eucharistie 
N. Mantje 
New Voice 
Pres. 1e Com. 

    Gez. viering 
J. Olling 
Pres. 1e Com. 
Kinderkoor 

Zo 14-04 
Palmzondag 

09.15 
Eucharistie 
H. Helsloot 
D+H- koor 
11.00 
Eucharistie 
H. Helsloot 
WiKiKo/JoKo 

Familieviering 
H. Hudepohl 
Kinderkoor 
  

  Eucharistie 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 
  

Eucharistie 
N. Mantje 
Herenkoor 

W&C-viering 
J. Olling, 
B. Leurink 
Gem. Koor 
  

H. Willibrordus Heiloo 
 Zorgcentrum Overkerck:  Eucharistieviering  donderdag  10.00 uur 
 Moeder Godskapel:   Eucharistieviering  vrijdag  09.30 uur  
H. Jacobus Akersloot 
 Zorgcentrum Strammerzoom: W&C-viering   donderdag  10.00 uur 
H. Adelbertus Egmond Binnen 
     Eucharistieviering woensdag 09.30 uur 
H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef 
     Rozenkransgebed vrijdag  09.00 uur 
     Eucharistieviering vrijdag  09.30 uur 
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Egmond aan Zee  
 Prins Hendrik Stichting Viering     derde vrijdag 15.00 uur 
 Protestantse Kerk  Vastenmeditatie woensdag 19.30 uur  

Gezamenlijke viering: 10 maart 

Evenals aan het begin van de Advent willen wij ook aan het begin van de Veertigdagentijd als 
parochies ‘Bron van Levend Water’ en ‘Cornelius’ bij elkaar komen op samen de eucharistie te 
vieren. Wij doen dat op zondag 10 maart, de 1e zondag van de Vasten, de veertigdaagse 
voorbereidingstijd op Pasen. Dit keer zal de viering zijn in de Jacobus Major-kerk in Akersloot. 
Wij willen met deze gemeenschappelijke viering tot uitdrukking brengen dat wij geen zes parochies 
meer zijn, maar twee. En vooral willen wij, door in een vólle kerk samen te komen, elkaar 
bemoedigen en steunen in de woestijn van het gewone leven. Wij gaan immers op weg naar 
Pasen, naar het beloofde land, het land waar leven te vinden is, maar moeten daarvoor eerst 
samen door de woestijn heen; de woestijn waar wij evenals Israël moeten leren hoe wij moeten 
leven volgens Gods geboden. Wij worden daarbij geholpen door een hongerdoek uit Peru, dat 
jaren geleden al in beelden vastlegde, hoe zíj met vallen en opstaan die weg gaan (zie het artikel 
over het hongerdoek).  
Wij hopen dat wij velen van U mogen ontmoeten en dat het evenals voorgaande keren een 
werkelijk inspirerende viering mag worden. 

      Pastor H. Helsloot 

Vieringen door de week 
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Kerststallen expositie 

Locatie H. Jacobus Major  

Heel mooi, heel apart, ziet er zo verzorgd en 
sfeervol uit. 
 
Dit is een van de vele gelijksoortige reacties 
geschreven in het schrift tijdens de kerststallen 
expositie. Hieruit blijkt wel dat het een meer 
dan geslaagde tentoonstelling is geweest. 
Dat we veel bezoekers er een plezier mee 
hebben kunnen doen en zij hebben kunnen 
genieten van de prachtige borduurwerken, 
allerlei soorten engelen, een heel mooi 
versierde kerk en van meer dan 100 
kerstgroepen uit alle windstreken. Met plezier 

en enthousiasme hebben veel vrijwilligers dit 
voorbereid en gerealiseerd. 
Tijdens de openingstijden ontstonden leuke 
gesprekken van de aanwezige vrijwilligers met 
de bezoekers. Zoals met een meneer die een 
stal herkende waarvan hij er in de jaren 50 
meer dan honderd had gemaakt voor Vroom en 
Dreesman. En met de Kapteintjes die zo 
enthousiast waren de groep van tante Janny en 
familie Kaptein te zien. Ook werden er veel 
herinneringen opgehaald uit menig jeugd. 
Uiteindelijk zijn er meer dan 300 bezoekers 

Project Out-Standing Heiloo 

of ideeën: laat het mij dan 
weten.  
Voor een hele omschrijving 
van het project kijkt u op 
www.de-buitenkans.org met 
veel suggesties. 
Ik ben benieuwd wat er 
allemaal naar voren zal ko-
men. 

Pastor Herman Helsloot 

heid, 
Bibliotheek Heiloo en Stichting 
De Buitenkans. De coördinator 
Caroline Oostveen vroeg aan 
mij suggesties voor de 
doelgroep: hoe kunnen 
gelijkgestemden elkaar 
ontmoeten, hoe kunnen kennis 
en kunde worden gedeeld 
vooral met jongere mensen. De 
initiatiefgroep denkt aan het 
organiseren van lezingen, 
koffieconcerten, sportieve en 
‘groene’ activiteiten en nog veel 
meer. Men noemt ook een 
workshop schilderen, samen 
dansen of muziek-maken, iets 
wat je kunt combineren met 
koffie drinken of lunchen. Dit 
alles op een tijdstip dat ook ge-
schikt is voor ouderen, dus bij 
voorkeur niet ’s avonds. 
Graag wil ik u uitnodigen met 
ons mee te denken. 
Hebt u suggesties, voorstellen 

In december werd ik 
uitgenodigd om, samen met 
Ds. Hanneke Ruitenbeek, 
eens kennis te komen maken 
met Caroline Oostveen, één 
van de coördinatoren van het 
project Oud-Standing. 
Het project sluit naadloos aan 
bij ons jaarthema: ‘leven in 
verbondenheid’. 
De initiatiefnemers willen 
ouderen met elkaar in contact 
brengen op basis van hun 
interesse. Niet iedereen heeft 
zin in een middagje bingo of 
handwerken. Het driejarig 
project bestaat dan ook uit het 
aanbieden van een breed 
pakket aan activiteiten op 
maat voor met name hoog 
opgeleide ouderen, dit alles 
naast het bestaande aanbod. 
In dit project wordt samenge-
werkt door de Stichting Tref-
punt, Steunpunt eenzaam-

Collecte 

Adventsactie €240,00  
Indiase kinderen €86,00 

http://www.de-buitenkans.org
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Tafelen voor (in) de Vastenactie (tijd) 

Wilt u meer informatie 
of zich opgeven als Kok(s) of 
Gast(en). 
aemmswart@hotmail.com  of  
jpgcastricum@gmail.com  
of bel:  06-18866074 
(Annelies Swart) 
of  06-23942015 
(Judith Castricum)  
 

Voor Limmen kunt u mailen of 
bellen naar pastor@ 
corneliuskerk-limmen.nl  
tel:072-5051275 
 

De gehele opbrengst is voor 
MOV 
(Missie Ontwikkeling en Vrede) 
het project in Burkina Faso 
Met deze actie willen we dit jaar 
met 
"Tafelen voor de Vastenactie" 
geld op halen voor het 
scholenproject Zoodo om 
meisjes een betere kans te 
geven op onderwijs. (meer over 
dit project kunt u lezen in dit 
parochieblad).  

krijgen willekeurig een set van 
drie 
enveloppen, met in de eerste 
enveloppe het adres waar ze het 
voorgerecht gaan eten. 
Na deze genuttigd te hebben, 
maken ze de tweede enveloppe 
open met daarin het adres voor 
het hoofdgerecht. 
Na dat hoofdgerecht maken ze de 
derde en laatste enveloppe open 
met het adres voor het nagerecht. 
Het is dus telkens een verrassing 
voor de gasten waar ze naar toe 
gaan (lopen of fietsen) om het 
volgende gerecht te nuttigen en 
uiteraard voor de koks welke 
gasten ze ontvangen. 
Een prachtige culinaire 
gelegenheid om mensen te 
ontmoeten en te spreken in uw 
eigen dorp. 
Bij de vorige edities 
Akersloot  met 9 koks en 36 
gasten waren alle deelnemers blij 
verrast en hebben enorm 
genoten. 
 

Alweer de 3de editie van 
Limmen en Akersloot 
 
Voor Akersloot beter bekend als: 

  'Walking Dinner'   
“Eten verbindt” 

  
Op zondag 7 april kunt U vanuit 
uw  kerk vanaf 17:00 starten voor 
een 3-gangen diner.  
In uw eigen dorp uit eten! 
Iedere gang nuttigt u bij  
verschillende koks op 
verschillende locaties. 
Voor € 12,- per persoon, lekker 
eten in uw eigen dorp bij koks en 
kokkinnen, die u welkom heten in 
hun huis. 
  
Het concept voor Limmen en 
Akersloot is als volgt: 
Er zijn koks(m/v) en gasten. 
De koks maken geheel 
belangeloos een drie gangen 
menu, een voor-, hoofd- en 
nagerecht. 
(voor 4 gasten en zichzelf) 
De gasten (Koppels van 2) 

geweest een aantal om trots op te zijn. 
Zelf vond ik het heel leuk om mijn 
kerstgroepenverzameling aan zoveel mensen 
te kunnen laten zien. 
Hieronder nog een paar reacties uit het schrift 
"Hoe vond u de tentoonstelling?". 
Heel erg mooi wat een diversiteit op een 
prachtig thema. 

Wat een prachtige tentoonstelling. Veel mooier 
dan in de St. Bavo basiliek in Haarlem. 
We komen speciaal uit 't Veld om hier de 
expositie te bekijken. Wij hebben zelf ook een 
paar honderd groepen en vinden het leuk om 
bij anderen te kijken. 
Leuk om te zien dat overal op de wereld de 
zelfde gedachte rondgaat. 
Prachtige collectie, leuk dat het in onze kerk is. 

Gerda de Jong 
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Aquarius scoort met musical! 

scene, werd Maria opgenomen in de ‘lokale’ 
zwervers gemeenschap. Jozef, aangespoord 
door Gabriël, zette zich uit eindelijk toch over 
zijn boosheid heen en herenigt zich met Maria. 
Ze gaan op zoek naar woonruimte, maar in 
deze tijd, geen gemakkelijke opgave, de hoon 
van de woningbouwconsulente (Irma Verduin) 
is niet misselijk. 
  
In het 2de bedrijf kwam Herodes (Jeroen 
Rekveld) ten tonele, een trumpachtige 
verschijning. Met zijn imposante voorkomen 
was duidelijk, hij is de baas en het volk zal hem 
gehoorzamen. Maria en Jozef gingen 
ondertussen op reis, na afwijzing bij diverse 
hotels, bood het leger des heils uitkomst. 
Ondertussen kwamen ook de 3 wijzen (Marja 
Buur, Gerard Kaptein en Jose van Diepen) aan 
bij Herodes. Een komische schets, die het 
publiek duidelijk kon waarderen. Niet veel later 
verscheen Gabriël, Jezus was geboren, en 
samen met Maria zong zij een zeer toepasselijk 
en emotioneel lied. Even later zong Jozef het 
wiegenlied, wat zeer kwetsbaar en klein begon, 
eindigde in een soort carnavalsachtige 
babyshower waar alle figuren hun felicitaties 
kwamen overbrengen. Na deze scene 
veranderde alles, Herodes sprak zijn decreet 
uit. Jezus moest in veiligheid worden gebracht. 
Met een nogal chaotische scene verlieten 
Maria en Jozef tijdens het nummer ‘Dichterbij’ 
het toneel, om enkele ogenblikken later tijdens 

Drie maal voerde het Aquariuskoor uit 
Akersloot haar musical Maria en Jozef 2.0 op. 
Het verhaal, eeuwenoud, door Corrie Kerssens 
vertaald naar een hedendaags blijspel. Het 
koor dat inmiddels 28 jaar bestaat, voerde voor 
de derde keer een musical op en lijkt steeds 
meer de smaak te pakken te krijgen. Aquarius, 
aangevuld met diverse projectleden, stond drie 
keer voor een uitverkochte zaal. 
De Jacobuskerk biedt daarvoor een fantastisch 
ruimte. Het was voor de geluid- en lichttechnici 
geen  moeite om de kerk tot een waar theater 
om te toveren. 
  
De musical 
Margreth Graas, een krachtige verteller, leidde 
de diverse scènes in. Met haar passages wekte 
ze de nieuwsgierigheid van het publiek. 
De vader van Maria (Nico Molenaar) speelde 
een druk bezet zakenman, die het liefst op de 
zaak was! 
De moeder van Maria (Clazien Appel) was 
vooral druk met haar sociale leven en de 
mening van de buren. Schone schijn daar 
draait het om! Dat Maria (Linda Betjes) viel 
voor de eenvoudige Jozef (Rob Dekker), zoon 
van de lokale timmerman, dat was not done! 
De boodschap van Gabriël (Marieke Kaandorp) 
dat Maria de zoon van god zou krijgen, viel niet 
in goede aarde. Haar ouders en Jozef lieten 
Maria vallen als een baksteen. In een hilarische 
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Bericht van de Locatieraad 

Beste mensen.  
2019 is van start gegaan en een 
ieder gaat over tot de orde van 
de dag. Zo gaat dat in het leven.  
Toch wens ik U toe dat dit jaar 
niet stiekem voorbij sluipt zonder 
dat U zegt, goh dat was leuk, dat 
was een mooi moment, dat was 
de moeite waard om me in te 
zetten, om me druk voor te 
maken. Iets betekenen voor een 
ander. Het zit hem vaak in de 
kleine dingen! Ik gun U veel 
kleine momenten, die zo groots 
kunnen uitpakken. 
Wat gaat dit jaar allemaal 
brengen? Welke zaken komen 
er op ons pad? Waar willen we 
met z’n allen naar toe? Wat 
kunnen we op geloofsgebied 
ondernemen wat ons verrijkt? 
De vraag stellen is niet zo 
moeilijk, maar er handen en 
voeten aan geven is een ander 
verhaal. Heeft U ideeën 
daaromtrent, we gaan graag met 
U in gesprek! In het algemeen 
zijn we beter met de hardware.   
In de kerstperiode hebben we 
mooie bijeenkomsten gehad 
waarbij we een heel divers 
publiek wisten te bereiken. De 
musical Jozef en Maria 2.0 werd 
drie keer in een volle kerk met 
groot succes opgevoerd. Ook nu 
weer was de kerk prachtig 
versierd. De basisschool “de 
Brug” heeft voor de hele school 
een kerststuk opgevoerd, voor 
ouders en grootouders. Kerk 
was bijna te klein. 

Kerstavond waren er 2 goed 
bezochte vieringen, helaas 
was er eerste en  
tweede kerstdag minder 
belangstelling. De expositie 
van kerststallen is heel mooi 
geweest. Veel positieve 
reacties. Tussen door hebben 
nog 36 man van een heerlijk 
kerstdiner genoten. Het 
mooie van al deze activiteiten 
is, dat heel veel mensen erbij 
betrokken waren, die zijn of 
haar steentje heeft 
bijgedragen. Echt een mooi 
stukje van gemeenschapszin.   
Inmiddels zijn we begonnen 
om het parochiecentrum wat 
anders in te richten. Tevens 
gaan we proberen om de 
akoestiek wat te verbeteren 
door vinylbehang en door een 
geluidsabsorberend plafond 
aan te brengen.  
Verder kan ik melden dat we 
als Locatie Raad weer op 
sterkte zijn met de nieuwe 
leden Ineke van de Eng en 
Andries Plooij. Daar zijn we 

heel blij mee. 
We krijgen een nieuwe 
Bisschop, 
Monseigneur Hendricks. We 
wensen hem veel succes en we 
zijn heel benieuwd hoe hij ons 
gaat inspireren. 
Kerksluitingen, daar worden we 
dit jaar mee geconfronteerd. 
Egmond aan Zee en Egmond 
Binnen gaan dit jaar met de 
zomer dicht, heel ingrijpend voor 
de lokale gemeenschappen. 
Brengt ons naar de vraag hoe 
Jacobus ervoor staat? Elke 2 
jaar moeten we een vragenlijst 
invullen voor het Bisdom. 
De zogenaamde vitaliteits-scan. 
Hoewel de uitkomst/conclusies 
zijn nog niet bekend zijn, zien we 
de uitkomst met vertrouwen 
tegemoet.  
Als we met elkaar de schouders 
er onder blijven zetten, kunnen 
wij als vitale parochie het 
verschil maken!  

 Namens de Locatie Raad, 
Gerard Kaptein. 

‘Stap uit de schaduw’ met Jezus die inmiddels 
een jaar of 8 was weer op te komen. 
  
Heel knap hoe schrijver en regisseuse Corrie 
Kerssens dit stuk heeft samengesteld. De band 
o.l.v. Ester Hopstaken-Krom en de leden van 
Bikkels speelde de 20 nummers moeiteloos 
weg. Het koor had, olv Sandra Eriks, 
verschillende choreografie ingestudeerd. 

Het publiek, jong en oud, was louter enthousiast 
en bij het samenzijn na afloop was er dan ook 
geen wanklank te horen. Een gevoel van lokale 
trots overheerste, dat dit kan in Akersloot. 
Er wordt alweer uitgekeken naar een volgend 
project. Ik reken er op dat Aquarius ons dan ook 
weer zo verrast. 

 Groet. Een  enthousiaste bezoeker! 
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Palmpasen stokken maken 

Donderdag 11 april kunnen de kinderen een  Palmpasen maken. Het is in het Parochiecentrum van 
16.00 tot 17.00. 
Voor de stokken wordt gezorgd. Alleen de 'lekkere' dingen kunnen zelf meegenomen worden. 
Aanmelden bij marian@meijne. nl of henkhudepohl@gmail.com 

32ste Sponsorloop 

meisjes in Burkina Faso om 
hun een betere kans te geven 
op onderwijs.  
 
Voor Jessica de Jong, -die dit 
al meer dan zeven jaar 
geweldig heeft georganiseerd- 
zal het dit jaar écht de laatste 
keer zijn.  
Haar kinderen zitten inmiddels 
op het voortgezet onderwijs.  
En we proberen samen met 
haar een enthousiaste 
opvolger/ster te vinden.   
Heeft u interesse of ideeën 
hier over, laat het ons dan 
even weten! 

Annelies Swart 

gaan halen, ze nemen dan 
hun stempelkaart mee als 
bewijs.  
De vrijdagavond na de 
sponsorloop brengen de 
kinderen hun opgehaalde geld 
naar het parochiecentrum 
waar het door ons zal worden 
geteld.  
De uitslag/opbrengst zal in het 
Witte Blaadje komen te staan.  
  
En van al het geld dat de 
kinderen bijeen brengen zal 
het weer  gaan naar het 
weeshuis van Mama Jane en 
de andere helft is voor de 

Dit jaar organiseren we al weer 
de 32 ste sponsorloop 
in Akersloot 
 
Deze zal gehouden worden op; 
woensdag 10 april 
en begint 
om 13.30 uur bij de RK- kerk 
 
Er kunnen in dié week dus 
kinderen van de basisschool  
de Brug of Rembrandtschool 
bij u aan de deur komen die 
vragen of u ze zou willen 
sponsoren. 
Na de (wandel)tocht kunnen de 
kinderen het sponsorgeld op 

Bericht van de KBO 

In november 2018 vond de doe-en spelmiddag 
weer plaats. Het was een gezellig middag en 
we mochten enkele nieuwe mensen 
verwelkomen. 
 
Het kerstdiner bij Van der Valk gestimuleerd 
door het Ouderenfonds werd bezocht door 
enthousiaste deelnemers. 
(bericht uit het KBO Senioren Nieuws januari 
2019) 

Maria Overtoom en Gerda Hoogland 

KBO (Katholieke Bond van Ouderen) 
organiseert op donderdagmiddag 28 februari 
2019 in Akersloot de DOE- en SPELMIDDAG.  
Wij verwachten u weer om 13.30 in 
‘t Kruispunt. Lijkt het u ook leuk? We kijken uit 
naar nieuwe leden! 
Akersloot heeft het jaar 2018 goed afgesloten. 
Een terugblik voor de Katholieke Bond van 
Ouderen vinden wij wel op zijn plaats: 

Lief en Leed 

Overledenen 
 
Bregittha Johanna (Gitta) Broerssen-van Lieshout 
* 12 januari 1927  - † 23 januari 2019 
 
Geerdina Johanna Maria (Gerda) Kerssens-Fatels 
* 3 juni 1949 - † 25 januari 2019 

Voor de familie en 
nabestaanden bidden wij 
om kracht en troost. 
Wij wensen hen sterkte 
toe bij dit verlies.  
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Kindje wiegen in de Adelbertuskerk op 25 december 2018 

geluisterd en 
meegezongen.  
Toen kwam het vrijere werk, 
kleuren van de kerstversierin-
gen, verkleden als engel, her-
der of schaap en Maria of Jo-
zef. En wie wilde kon een lied-
je zingen voor de microfoon.  
De gekleurde plaatjes kregen 
een mooie plek in de beide 
kerstbomen. En de verkleed-
de kinderen gingen met hun 
ouders op de foto voor de 
twee mooi 
versierde kerstbomen.   
Onder het genot van koffie, 
thee, chocomel en 
verschillende snoeperijen, 

Luid gingen de klokken op 25 
december om kwart voor 11 in de 
ochtend, hoogste tijd om het 
kindje Jezus te gaan wiegen.  
Ook deze keer was het weer een 
feestje om erbij te zijn, met 
ongeveer 50 mensen, groot en 
klein, hebben we een uur lang 
genoten. 
Het begon met het voorlezen van 
een kerstverhaal door Tineke en 
Sofie (7 jaar oud) Sikma, zij deed 
dit heel goed, zij was samen met 
haar tweeling zusje Fiene, haar 
oma en hun omi-omi, gekomen. 
Het kerstverhaal werd 
afgewisseld met kerstliedjes die 
werden begeleid door Tim de 
Haan op het orgel, er werd goed 

druiven en mandarijnen werd het 
een gezellige bijeenkomst.  
De knikengel deed ook haar best 
als er een muntje in werd gestopt.  
We hopen dat we dit ook 
volgend jaar kunnen organiseren, 
op een geschikte locatie in het 
dorp. Voor nu gingen wij als 
groepje initiatiefnemers met een 
goed gevoel naar huis nadat alles 
weer netjes was opgeruimd. 
Dank aan alle helpers en wellicht 
hopelijk tot de volgende keer.  

Rie, Joke en Tineke  

De drie Egmonden  

Lief en Leed 

Dopelingen 
 
De afgelopen periode zijn: 
 
Zeger Anthonie Jacobus (Zeger) Eijlander 
zoon van Sander Eijlanger en 
Nathalie Eijlander - Groot  
broertje van Sofia en Elise  
 
Joos Anna Maria (Joos) Hopman 
dochter van Erik Hopman en 
Nanci Hopman - Zentveld  
  
door het sacrament van het doopsel 
opgenomen in onze parochiegemeenschap. 
 
Wij bidden dat zij zich thuis mogen voelen in 
onze parochie en dat wij samen met hun 
ouders ervoor mogen zorgen dat onze 
dopelingen mogen opgroeien in geloof. 
 
 

Overledenen 
 
Petrus Cornelis (Piet) Zuurbier 
* 26 januari 1927 - † 28 december 2018 
 
Hendricus Cornelis Catrinus (Henk) Leijen 
* 30 januari 1939 - † 11 januari 2019 
 
Wilhelmus Gerardus (Wim) Twisk 
* 17 november 1927 - † 01 februari 2019 
 
Nicolaas Gerardus (Nic) Tervoort 
* 10 november 1940 - † 01 februari 2019 

 
Voor de familie en 
nabestaanden bidden wij om 
kracht en troost. 
Wij wensen hen sterkte toe bij 
dit verlies.  
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Soli Deo Gloria—SDG—Samen Door Gaan 

Het Halleluia van Händel met Pasen  
De opstanding van Jezus in alle fasen  
Wim, Marlies, Dante, en Jan  
Dankzij jullie dat dit allemaal kan  
Nu nog koorzangers uit Egmond aan Zee  
Meld je aan en zing met ons mee  
Kerken sluiten, maar zingen kan altijd  
Hier kan je elke stem wel kwijt  
S.D.G. laat je swingen voor groot en klein  
En na afloop een sfeervol en gezellig 
samenzijn  

George Liefting 

Samen door gaan 
Het onvermijdelijke komt eraan  
Maar met elkaar gaan we er weer voor  
Met Cantate Deo weer een geweldig koor!  
In alle twee de kerken goed gerepeteerd  
Samen gezongen en weer wat ‘geleerd’  
Enthousiaste mensen in alle partijen  
In de voorbereiding al bezige bijen  
Eén twee drie in de maat  
Dirigenten krijg je niet kwaad  
Alle componisten vliegen voorbij  
En we weten, zingen maakt blij  

Eerste Communie 2019 

Met het nieuwe kalenderjaar 
gaan we ook een tijd tegemoet 
waarin we extra aandacht 
hebben voor de jonge kinderen 
in ons midden. 
We zijn begonnen met de 
voorbereiding op de Eerste 
Communie. En daarvoor 
nodigen wij de kinderen uit die 
dit jaar in groep 4 van het 
basisonderwijs zitten. 
 
Dit jaar hebben we een 
jaarthema dat luidt: Leven in 
verbondenheid. Verbondenheid, 
dat gaat niet vanzelf. 
Verbonden zijn met elkaar, een 
band hebben met elkaar, 
daaraan moet je werken. Waar 

aan de band niet gewerkt 
wordt, daar verdwijnt die band 
op een gegeven moment. Het 
woord communie betekent 
‘gemeenschap’. 
Juist in de communie willen wij 
de gemeenschap uitdrukken, 
de verbondenheid. 
Verbondenheid met elkaar als 
mensen, maar ook zeker  
verbondenheid met God zelf. 
 
De Eerste Communie vindt 
plaats op zondag 12 mei in de 
H.M.M. Alacoque kerk. 
De precieze data van de 
voorbereidingen hebben we 
nog niet. In maart ontvangt u 
hiervoor een uitnodiging. 

Wanneer u uw kind wilt laten 
deelnemen aan de Eerste 
Communie, dan kunt u zich 
nu reeds aanmelden. 
De ouder(s)/verzorger(s) van 
de kinderen die gedoopt zijn, 
hebben inmiddels een brief 
ontvangen voor de Eerste 
Communie. 
Mocht u voor uw kind geen 
brief hebben ontvangen en 
wil uw zoon of dochter 
meedoen aan de Eerste 
Communie, neemt u dan 
contact op met het 
secretariaat: 
secretariaat@rkegmond.nl 

       Namens de Werkgroep 
    Eerste Communie,                  

pastor Henk Hudepohl 

Nieuws uit de Caritas Egmond aan den Hoef 

gekregen van de 
vrijwilligers uit alle drie de 
Egmonden. Vele handen 
maken licht werk en dat is 
dan ook gebleken. 
Wij willen alle inwoners 
hartelijk danken voor hun 
bijdragen. Het was 
fantastisch. 
Namens alle kerken een 
vriendelijke groet. 

Heijn werden rijkelijk gevuld 
met allerlei lekkere en 
bruikbare artikelen. 
Wij hebben 125 royale 
tassen kunnen 
samenstellen en wat een 
enthousiaste reacties 
hebben we gekregen. 
Het mooie van deze actie is 
dat het in de Egmonden 
blijft. 
Ook hebben we veel steun 

Dank, Dank, Dank.... 
Waar de inwoners van de 
Egmonden goed in zijn is 
“Omzien naar de Ander”. 
De inzamelingsactie van de 
voedselkerstpakketten is 
wederom een groot 
succes geworden. 
Dankzij U!! 
Wat is er veel geschonken. 
De winkelwagens bij de 
Deka, Jumbo en Albert 
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Avondwakegroep Egmond aan den Hoef 

Voor mijn gevoel is het nog heel kort terug dat 
ik een stukje en gedichtje aanleverde voor het 
vorige blad van “bron van levend water”. 
Toch wil ik namens de avondwake groep van 
Egmond aan den Hoef iets met u delen. 
Zoals u weet werken naast de pastores vele 
vrijwilligers mee. Ik wil namens de groep 
iedereen hartelijk dank zeggen voor de 
vrijwillige medewerking op 1 januari 2019 in de 
avondwake; zovelen waren gekomen, het 
voelde goed. Daarna was er half januari een 
avondwake; opnieuw konden wij op vele 
vrijwilligers rekenen, tevens kwamen een 
aantal oud Hoeverture-leden meezingen. 
In overleg met pastor Nico werd in deze wake 
gebeden, herdacht, herinneringen gedeeld en 
communie uitgereikt. Onze dankbaarheid is 
groot. Het gemis blijft. 
Dit kan niemand veranderen, maar samen 
sterk zijn heeft een onvoorstelbare kracht. 
In een avondwake worden altijd kaarsen 
gebrand, licht van de paaskaars, wat ons licht 
en warmte geeft. 
Ik wil u een gedichtje meegeven welke ik 
ontving van een zangmaatje. 

 
Er leefde eens een brandend kaarsje. 
Het was liefdevol en wijs. 
Het wilde de wereld graag verlichten. 
Pakte zijn koffer en ging op reis. 
Hij droeg zijn vlammetje met vreugde. 
En deelde rijkelijk om zich heen. 
De warmte die er voelbaar werd stroomde vrij 
voor iedereen. 
De mensen werden hierdoor gelukkig. 
En vrede was werkelijk in de maak. 
Het kaarsje had met zijn intentie de mens diep 
in zijn hart geraakt. 
Zonder dat hij in kracht verminderde straalde 
hij tot in de lucht. 
Waar hij dan ook maar binnenkwam sloeg het 
donker op de vlucht. 
Hij keek verwonderd en ontdekte deze 
afnemende duisternis. 
Hij juichte blij en opgetogen. 
Dat dit de kracht van liefde is!! 

Wij blijven aan elkaar denken,  
namens de avondwakegroep,  

Marianne de Waard.          

Kerstmiddag 2018 
Na een zeer drukke periode 
(denkend aan de 
kerst-voedselpakkettenactie) 
hebben we op 19 december de 
Caritas-kerstmiddag gehouden. 
We hebben 90 personen mogen 
begroeten. 
Wij zijn begonnen met een 
Eucharistieviering in de 
Parochiekerk met zang van Soli 
Deo Gloria. Dat klonk weer als 
een klok! 
Knap van de koorleden dat zij 
op een doordeweekse dag 
willen zingen. 
Dank jullie wel! 
Daarna naar het Dorpshuis voor 
koffie met taart. 
Tijdens het borreluur met 
bittergarnituur was er een 
gezellig optreden van Edwin 
Glas. 
Er werd zelfs gedanst en dat 
verhoogde de sfeer. 

Daarna een heerlijke 
broodmaaltijd en dat alles werd 
keurig verzorgd door Anneke en 
Ellie van het dorpshuis. 
Als afsluiting zongen allen het 
caritasclublied 
“Dicht bij de Zee”, muziek en 
tekst van Rien Druiven+. 
Iedereen keerde rond de klok 
van 19.15 uur weer huiswaarts, 
nog nagenietend van dit 
gezellig samenzijn. 
Dank aan de mannen die nog 
hebben meegeholpen met het 
opruimen van tafels en stoelen. 
 
Koken  A la Coque 
Voor de 3e keer is er weer 
gekookt op de pastorie. 
Altijd weer een leuk en 
smakelijk evenement met heel 
veel enthousiaste reacties. 
Ook dit jaar hadden wij dit als 
kavel aangeboden op de 
Hoever veiling. 

Er werd flink op geboden en 
er is ook een leuk bedrag 
voor 
betaald. 
Dat betekent dat een deel 
naar de kerk en 
sportverenigingen gaat. 
Voor 12 personen en de 
pastoor hebben we alles uit 
“de kast gehaald” om 
met elkaar een gezellige 
middag/avond te hebben. 
Zo werd er een heerlijk diner 
op tafel gezet met als 
afsluiting een kaasplankje, 
een glaasje port en  koffie 
met bonbon. 
We kunnen terugzien op een 
zeer geslaagde zondag. 
 

Met vriendelijke groet 
namens alle leden van de 

Caritaswerkgroep, 
Rineke Houtenbos-Dekker 
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Parochienieuws Egmond aan Zee 

toenmalige begeleidingsgroep 
kindervieringen “in onze tijd zou 
er een herder of een engel 
hebben gestaan.” Maar ja, 
tijden veranderen nu eenmaal. 
Maar het initiatief van de school 
om deze laatste Kerstmis van 
onze kerk nog even langs te 
komen was toch wel mooi. Het 
kwam toevallig goed uit, want 
omdat er op de vierde advent 
geen viering in de kerk zou zijn 
kon de kerststal al iets eerder 
worden opgezet. 
 
Ja, toch ontkom je er dan weer 
niet aan. De laatste keer met 
Jan de Groot en Ed Burgmeijer 
de kerststal en de kerstbeelden 
neerzetten. De stal zoals hij er 
nu staat is al weer 43 jaar oud. 
Gemaakt door Jaap Eeltink 
(Wie kent hem niet? “Wat 
zegge we?”). Wij doen het met 
zijn drieën, Jaap deed het 
alleen. Een oude anekdote. 
Soms ging het niet zoals Jaap 
wilde en dan gebruikte hij een 
woord dat velen dan wel eens 
gebruiken, maar dat zeker niet 
in de kerk past. Zonder dat hij 
het wist stond pastoor Stolk 
achter hem en suste hem met 
de woorden: “Hier Jaap, neem 
een droptoffee”, op een toon 
zoals alleen pastoor Stolk dat 
kon zeggen. De beeldengroep 

van 1978 kreeg van ons 
opnieuw een plaats in de stal, 
voor de laatste keer…… Het 
deed mij heel wat. De stal 
werd weer om de Heilige 
Jozef gebouwd, waarop Ed 
tegen Jozef zei: “Het is weer 
tijd voor je kerstvakantie.” 
Altijd bleven de beelden de 
hele kersttijd zo staan, alleen 
deze laatste keer werden op 
advies van Alie de drie 
koningen op 6 januari dicht 
rond het kindeke Jezus 
geplaatst en moesten de 
herders een stapje achteruit. 
 
Als dit parochieblad uitkomt 
gaan we richting vastentijd en 
dan op weg naar het grootste 
Christelijke feest, Pasen. Ook 
weer voor de laatste keer in 
onze kerk. Mijn oproep om 
met meer mensen naar de 
nachtmis te komen werd 
bewaarheid. Bij dezen wordt 
eenieder uitgenodigd om ook 
de vastentijd, de Goede 
Week en vooral het 
Paasfeest gezamenlijk bij te 
wonen. Laten wij als 
parochiegemeenschap van 
Egmond aan Zee laten zien 
dat wij nog lang niet ‘dood’ 
zijn.  

Kees Kager 

Het jaar 2019 is al weer een 
eindje op weg. Een voor 
Egmond aan Zee historisch 
jaar. Ons kerkje aan de zee 
gaat dit jaar op 1 september zijn 
deuren sluiten. 
Bij de jaarwisseling moest ik 
daar toch even aan denken. 
Vele wensen werden 
uitgesproken: 
“gelukkig nieuwjaar”; “ja” dacht 
ik “maar ons kerkje gaat dicht”. 
Natuurlijk gaan we er met elkaar 
een goed jaar van maken, want 
we blijven positief. 
 
Zo eindigde het jaar ook met 
een positief puntje. 
De basisschool ‘de Branding’ 
had gevraagd om op 
20 december met de kinderen 
door de kerk te lopen. Natuurlijk 
werd hierop welwillend 
gereageerd. Even een kijkje bij 
de kerststal om daar een 
kaarsje aan te steken en zo 
vervolgden zij hun lichtjes/
puzzeltocht. Voor de kerk stond 
een kerstman. Deze kerstman 
verontschuldigde zich min of 
meer, want ja een kerstman 
voor de kerk, kon dat eigenlijk 
wel? 
Maar gastvrij als wij behoren te 
zijn, zeker op deze dagen,  
verleenden wij hem onderdak. 
“Ja” zei iemand van de 

Thuiscommunie in de Egmonden op de eerste vrijdag van de maand 

Kunt u niet meer naar de kerk, bent u slecht ter been, zwak of ziek en parochiaan in 
Egmond Binnen, Egmond aan de Hoef of Egmond aan Zee? Dan is Felix van Hulsen bereid dat bij 
u thuis te brengen. 
U kunt rechtstreeks contact met Felix opnemen: 06-1049 1837 
of de eerst-aanspreekbare pastor van Egmond aan de Hoef en Egmond aan Zee: Henk Hudepohl: 
06-1349 2565  
of de eerst-aanspreekbare pastor van Egmond Binnen: Johan Olling: 072-5051275. 
(U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de Egmonden: 072-5061364)  
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Een heerlijk optreden in de 
Bonifatiuskerk in De Rijp (met 
direct een uitnodiging op zak voor 
het volgende Midwinterfeest in 
2020) eindigde tóch in een 
ongelooflijk mineur. Peter Mizee, 
echtgenoot van ons koorlid Els, 
overleed die nacht plotseling in 
zijn slaap. Wat een enorme 
domper op de feestvreugde. Wat 
kunnen vreugde en verdriet dan 
ook vreselijk dicht bij elkaar 
liggen! 
Dan vergeet je écht snel 
(begrijpelijk, maar onterecht) dat 
het koor die avond met de luxe 
bus van Theo van Velzen werd 
vervoerd en dat er heel veel 
Egmonders in de kerk zaten in De 
Rijp. Grote waardering en dank 
van New Voice is daarvoor zeker 
op z’n plaats.  
Nadat ik al een aantal keren kon 
schrijven over (potentiële) nieuwe 
leden, hebben wij deze periode 
afscheid genomen van ‘Derper’ 
Ton Zwemmer. Ton, die enkele 
maanden geleden is verhuisd 
naar Alkmaar, heeft te kennen 
gegeven ook daar wat meer 
(muzikaal) te willen integreren. 
Heel jammer, maar alleszins 
begrijpelijk. 
Een laatste Kerstnachtviering in 
de Adelbertuskerk. Een bijzonder 
goed gevulde kerk in een sfeer 
die de Kerst alle eer aandeed. 
Aan de kerkgangers werd bij 
binnenkomst gevraagd om een 

waxinekaarsje aan de steken en 
dat op een van de twee tafels 
voorin de kerk neer te zetten: 
een zee van kaarslicht tot 
gevolg. 
Nadat New Voice voorafgaand 
aan de viering een aantal 
nummers had gezongen, 
verlieten de koorleden de kerk 
om zich bij de pastoor te 
voegen. Al (‘Stille Nacht’) 
neuriënd kwamen zij vervolgens 
(een ieder óók met een 
waxinelichtje) onder de klanken 
van beide muzikanten én een 
delegatie van Muziekvereniging 
Eensgezindheid de kerk binnen. 
Wat een gevoel van 
saamhorigheid met muziek, 
zang én kerkgangers! Natuurlijk 
dachten veel koorleden aan 
Peter Mizee bij het neerzetten 
van hún kaarsje op de 
lichttafels. Een prachtige viering 
was het eindresultaat, waarbij 
niet onvermeld mag blijven de 
geweldige bloemenpracht, die 
de kerk sierde die avond. 
Complimenten daarvoor, ook 
voor Eensgezindheid! 
Op Oudjaarsavond was de kerk 
ook redelijk gevuld; fijn voor het 
New Voice, maar zeker voor de 
beide dames van de 
Liturgiegroep (Rie & Tineke), 
die weer met veel energie een 
sfeervolle bijeenkomst hadden 
voorbereid. Het kan niet vaak 
genoeg gezegd: wat mag / moet 

je daar als parochie toch 
superblij mee zijn!  
Dit alles geschreven 
hebbende, besef ik dat het 
einde gaat naderen voor 
New Voice als kerkkoor in 
Egmond. Natuurlijk, het koor 
gaat zelfstandig verder, 
maar inmiddels zijn we toch 
alweer zo’n kleine 10 jaar 
actief in de Adelbertuskerk.  
U krijgt – vóór de vakantie - 
nog een aantal 
mogelijkheden om het koor 
in de kerk te beluisteren: 23 
februari, 23 maart, 13 april, 
25 mei en 22 óf 23 juni, 
onder voorbehoud, dus kijk 
vooral in het Parochieblad of 
op onze website 
www.new-voice.nl. Daar 
vindt u ook foto’s, de laatste 
nieuwtjes, tijden én de 
contactadressen (óók voor 
als u wilt gaan meezingen) 
Dirigente, Muzikanten en 
koorleden wensen ALLE 
GOEDS, GEZONDHEID EN 
GELUK voor 2019! 

Met muzikale groet, 
  Bart de Vries. 

New Voice met een brede lach én een dikke traan! 

Snuffelen in de bijbel op dinsdagmiddag 

6 maart, 13 maart, 20 maart en 27 maart 2019,  
van 15.00 uur tot 16.30 uur in de pastorie van 
Egmond Binnen 

Pastor Johan Olling  
pastor@corneliuskerk-limmen.nl  

072-5051275 

Op dinsdagmiddagen van 15.00 tot 16.30 uur 
worden al enkele jaren bijeenkomsten gehouden 
met de titel: ’snuffelen in de Bijbel’ 
Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten waarbij 
Bijbelkennis niet nodig is om aan deze middagen 
mee te kunnen doen. Al lezend, vragend en 
pratend over stukjes uit het boek Exodus over de 
verhalen van Mozes komen we er achter dat 
deze verhalen over onszelf gaan. De koffie staat 
klaar. Doe mee en schuif aan. De vier middagen 
in de pastorie van Egmond binnen zijn gepland 
op:  

http://www.new-voice.nl
mailto:pastor@corneliuskerk-limmen.nl
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Parochie Bron van Levend Water 

 

Postadres: Westerweg 267  
1852 AG Heiloo 

Telefoon: 072-533 09 06 

 

 
Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nl 

Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl 

 

Financiële Administratie: 

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar 
Telefoon: 072-533 09 06 

Email: financieel@willibrorduskerk-heiloo.nl 

 

Dagelijks Bestuur: 

De heer Martien den Blanken voorzitter 
De heer Kees van Went secretaris 

De heer Karel Hennekens penningmeester 

 

Voor uw kerkbijdrage en andere giften: 
H. Willibrordus:  NL46 RABO 0327 0640 21 

     NL20 INGB  0000 6815 70 

H. Jacobus Major:  NL07 RABO 0300 9542 63 

H. Adelbertus:   NL88 RABO 0315 7004 91  

H. M.M. Alacoque:  NL41 RABO 0315 7479 94 
O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95 

 

Parochie coördinatoren: 

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel 
Telefoon: 072-533 09 06 

Email: secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl 

 

Heiloo: maandag speciaal voor kerkhofbeheer,  

vrijdag speciaal voor opgeven intenties 
Website: www.willibrorduskerk-heiloo.nl 

 

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten 

Telefoon: 072-506 13 64 

Email: secretariaat@rkegmond.nl 
 

Begraafplaatsen BvLW: 

Willibrordushof: 

kerkhofadmin@willibrorduskerk-heiloo.nl 
Rinnegom: 

grafbeheer.adelbertuskerk@ziggo.nl 

De Karmel: 

secretariaat@rkegmond.nl 

Sint Jacobushof, de Overtuin: 
parochiecentrumjacob@quicknet.nl 

 

Caritas Bron van Levend Water/Cornelius: 
T. van Diepen, secretaris 
Telefoon: 072-533 74 08 
Email: jottum.bv@quicknet.nl 

Locatie H. Willibrordus 
 

 Adres: Westerweg 267  
 1852 AG Heiloo 

 Telefoon: 072-533 09 06 

 Pastor: Herman Helsloot, pr.: 

 06-22 37 10 40  

pastor@willibrorduskerk-heiloo.nl 
Secretariaat:  

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur 

secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl 

 

Locatie H. Jacobus Major 
 

   Adres: Kerklaan 37  

   1921 BK Akersloot 

   Telefoon: 0251-31 22 28 

   Pastor: Henk Hudepohl:06-13 49 25 65 
henkhudepohl@gmail.com 

Secretariaat: 

Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur 

parochiecentrumjacob@quicknet.nl 
 

Locatie H. Adelbertus 
 

 Adres: Kerkplein 25  

 1935 EW Egmond Binnen 

 Telefoon: 072- 506 13 64 
 Pastor: Johan Olling: 072-505 12 75 

pastor@corneliuskerk-limmen.nl 

Secretariaat: secretariaat@rkegmond.nl 

 
Locatie H. Margaretha Maria Alacoque 
 

 Adres: Herenweg 188-190  

 1934 BD Egmond aan den Hoef 

 Telefoon: 072-506 13 64 
 Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65 

henkhudepohl@gmail.com 

Secretariaat: 

Openingstijden: ma en do 9.00 tot 12.00 uur 

secretariaat@rkegmond.nl 
 

Locatie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 
 

 Adres: Wilhelminastraat 12  

 1931 BR Egmond aan Zee 
 Telefoon: 072-506 13 64 

 Pastor: Henk Hudepohl: 06-13 49 25 65 

henkhudepohl@gmail.com 

Secretariaat: secretariaat@rkegmond.nl 

 

ADRESSEN 
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Arm zijn we niet 

(een gebed uit Peru) 

 

God, 

arm zijn we niet, 

want we hebben een hoofd 

en we hebben handen. 

Arm zijn zij 

die geen ogen hebben om te zien 

of geen handen om uit de mouwen te steken.  

Wij hebben wel een taak van U gekregen, God, 

de opdracht om blinden te laten zien, 

om lammen te helpen met lopen, 

om zieken weer gezond te maken. 

Ons voorbeeld daarbij is Jezus, 

die wij onze Heer mogen noemen. 

Hij wordt nog steeds geboren 

als de nieuwe mens 

zich losmaakt van de oude 

en op zoek gaat naar een medemens. 


