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COLOFON 

De volgende Bron van Levend Water  

verschijnt op   24 mei 
 
 
Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden, 
 

kunt u uiterlijk 28 april 
inleveren bij de lokale redacties,  
bij voorkeur als Word document per email: 
 
Locatie H. Willibrordus: 
 willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl 
Locatie H. Jacobus Major:   
 jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl 
Locatie H. M.M. Alacoque:  
 drieluik@rk-bronvanlevendwater.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. 

Foto achterkant: 
Vijver bij de 

Ontmoetingsruimte 
Willibrorduskerk. 

Foto gemaakt door: 
Astrid Wiebering-Vlaar 

 

mailto:secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl
mailto:drieluik@rkegmond.nl


 

 

Geen publieke Liturgische vieringen tot en met Pasen 

woensdag, 18 maart 2020  
 
Met grote pijn in het hart kondigen de Nederlandse bisschoppen aan dat de publieke liturgische 
vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen 
dit jaar worden afgelast. 
 

Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben 
afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede 
Paasdag). 
 

Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de over-
heid in Nederland heeft genomen gelden tot en met 6 april. De bisschoppen zien zich echter ge-
noodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen 
voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder 
is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen. 
 

Voor de Chrismamissen in de bisdommen geldt dat deze in kleinere kring doorgang zullen vinden 
met de bedienaren die nodig zijn voor de liturgie, zonder koor. Hierover, maar ook over de andere 
vieringen in de Goede Week en met Pasen, communiceren de bisdommen met hun parochies en 
pastorale teams 
 

Missen, doop en uitvaart 
De zondagse Eucharistieviering van de priesters vindt in de beslotenheid plaats en zonder koor, 
eventueel met cantor. 
 

Voor de missen die doordeweeks worden gehouden gelden de eerder afgekondigde, strikte maat-
regelen met de volgende toevoeging: de pastoor beslist naar omstandigheden en in overeenstem-
ming met de overheidsmaatregelen of de doordeweekse mis doorgaat of niet. Hij dient daarbij re-
kening te houden met de grootte van de kapel of kerk en ziet er op toe dat de richtlijnen van de 
overheid worden gevolgd. Van de aanwezige gelovigen wordt gevraagd 1½ meter afstand van el-
kaar te houden ook als men naar voren komt voor de H. Communie of persoonlijke zegen en niet 
te komen wanneer men verkouden is. 
 

Hetzelfde geldt voor doopvieringen en uitvaarten die sober en kleinschalig moeten worden gehou-
den en in overeenstemming moeten zijn met de nadere richtlijnen van het eigen bisdom. In geval 
van uitvaarten dienen deze ook in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de uitvaartbran-
che zoals met betrekking tot het maximum aantal aanwezige personen. 
 

Verenigd in gebed 
De kerken blijven waar mogelijk open en toegankelijk om te bidden of een kaars op te steken. 
Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men 
verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden. 
 

De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden waarin het coronavirus heerst. 
 

    Gebed van de bisschoppen 
    Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood 
    De Kruisweg 
    De Rozenkrans 
    Bid mee via Radio Maria 
    Steek een kaarsje op via de website van Kerk in Nood 
    Volg de website van uw bisdom en parochie voor andere mogelijkheden tot gebed en  
    live-streaming van vieringen 
 

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder 
zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur 
en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur. 
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Bron van levend water 

Het wordt weer Pasen en op die eerste dag 
van de week horen wij die wonderlijke verhalen 
uit het evangelie over de vrouwen die naar het 
graf van Jezus gaan. De steen blijkt weggerold 
en het lichaam is er niet. En zij krijgen een ver-
schijning van mannen in witte gewaden die 
zeggen: “Hij leeft”.  
Die boodschap klinkt ook in onze dagen in vele 
kerken over de wereld. Maar veel mensen wor-
den koud noch warm van dit bericht. Het zegt 
hun niets, heeft niets met hun leven te maken. 
Zij gelóven het allemaal wel. Zij zijn druk in de 
weer met hun eigen dagelijkse leven met alle 
beslommeringen. Wij hebben het allemaal druk 
en maken ons bezorgd over wat er allemaal 
aan rampspoed en oorlog gebeurt in de wereld. 
En dan nog (op het moment dat ik dit schrijf) 
alle vragen rond de ontwikkeling van het coro-
navirus in onze eigen land en wat dit ons alle-
maal zal brengen in de nabije toekomst. Wat 
doe je dan met een boodschap van verrijzenis, 
van geloof in en hoop op de toekomst, van 
nieuw leven? 
Ikzelf moet daar ook vaak over nadenken: wat 
kan ik nu geloven, juist op Pasen? De twee 
Emmaüsgangers gelóófden het wel: zij gingen 
weg uit Jeruzalem. Zij hadden gehoopt op die 
Jezus van Nazareth, maar juist híj was ter dood 
gebracht. Zij hadden gehoopt dat er door zijn 
optreden een andere wereld zou ontstaan. 
Maar die hoop was met zijn dood de bodem 
ingeslagen 

Wat opmerkelijk dan, dat er onderweg ineens 
een vreemdeling zich bij hen voegt. Een 
vreemdeling ?! Een asielzoeker ?!, In ieder ge-
val iemand die op het eerste gezicht niet weet 
waar het onze cultuur om gaat, wat onze vra-
gen en onzekerheden zijn.  Hij blijkt geïnteres-
seerd in wat zij als leerlingen van Jezus heb-
ben meegemaakt. En die hebben nu eens de 
tijd om hun hart uit te storten over alles wat hen 
bezig houdt, waar ze bezorgd over zijn en wat 
hen teleurgesteld heeft. Die vreemdeling laat 
hen hun verhaal vertellen. Hij lijkt met hen mee 
te voelen. Als het stil wordt, neemt de vreem-
deling het woord. Hij heeft veel nagedacht over 
het leven, over hoop en toekomst. Hij vertelt 
wat hij al doende geleerd heeft: dat een graan-
korrel in de aarde moet sterven, om vrucht te 
dragen en over je leven verliezen om het juist 
te vinden. 
 Zij nodigen die vreemdeling aan tafel, maar de 
gast wordt gastheer. Hij neemt het brood en 
breekt het voor hen. “Zo ben ik er nog steeds 
voor jullie, je hele leven.” Zij kijken op en zien 
niemand meer, alleen elkaar. Het is stil, maar 
dan staan ze op en gaan weer op weg, terug 
naar Jeruzalem. Zij zijn veranderd. Zij geloven 
nu wel: Jezus is met hen als de verrezen Heer. 
En Hij nodigt ons uit zijn weg te gaan.  
Die uitnodiging hoor ook ik met Pasen, en ik 
geloof. Dank zij dit verhaal: het mooiste dat ik 
ken. 

pastor Herman Helsloot 

Pasen: wij gaan op weg naar Emmaüs 

Alle activiteiten onder voorbehoud 

Bij het samenstellen van dit nummer, verslechtert de situatie rond de uitbraak van het Coro-
na virus met de dag. In dit blad vermelden we daarom alle geplande vieringen en bijeenkom-
sten in onze kerken onder voorbehoud. We proberen u zoveel mogelijk te informeren via de 
website www.rk-bronvanlevendwater.nl . Wanneer u vragen hebt over het doorgaan van acti-
viteiten, kunt u contact opnemen met de verschillende kerken. Achterin dit blad vindt u de 
telefoonnummers.  

 

WILLIBRORDUSHUIS ELKE OCHTEND BEREIKBAAR  
 

De komende weken willen we proberen om, met enkele medewerkers, iedere ochtend aanwe-
zig te zijn in het Willibrordushuis. U kunt tussen 9-12 uur bellen naar 072 5330906, voor vra-
gen, of een gesprek met een pastor of vrijwilliger. Het Stiltecentrum blijft ook, zolang dit toe-
gestaan en mogelijk is, elke ochtend geopend.  

Pastor Herman Helsloot, 
Diaken Paul Bindels 
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Heiloo, 16 maart 2020 

 

Beste parochianen, 

 

In verband met de aangescherpte maatregelen die de overheid neemt om de verspreiding 
van het Corona virus tegen te gaan heeft het bestuur van de RK parochies Bron van Le-
vend Water en Cornelius als volgt besloten: 

 

Alle vieringen in beide parochies vervallen. 

 

Ook andere bijeenkomsten zoals koorrepetities, vergaderingen, activiteiten van ‘rond 
de waterput’ en vastenmeditaties worden uitgesteld. 

 

Het secretariaat in Egmond aan den Hoef is gesloten evenals het steunpunt in Egmond
-Binnen. 

 

Uitvaarten vinden plaats met in achtneming van de richtlijnen van het R.I.V.M., Bisdom 
en uitvaartbranche. Dit houdt o.a. in dat zij ‘in kleine kring en sober moeten zijn’. 
 

Evenals de overheidsmaatregelen die zijn afgekondigd, gelden deze maatregelen voorlo-
pig tot en met 13 april 2020. 

 

Voor de laatste informatie kunt u terecht op de website van www.rk-bronvanlevendwater.nl 

www.corneliuskerk-limmen.nl en www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl 

 
 
Namens het parochiebestuur, 

Kees van Went, secretaris 

http://www.rk-bronvanlevendwater.nl
http://www.corneliuskerk-limmen.nl
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam
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Vastenactie 2020: werken aan je toekomst 

leed. Onze familie 
wilde niet helpen en 
mijn moeder kon uit-
eindelijk niet voor 
ons gezin zorgen. 
We leden honger. Ze 
haalde mijn broers 
en zusjes van 
school, om geld te 
gaan verdienen voor 
eten. Ik was nog te 
klein. Ze bracht mij 
naar de Zusters van 
de Heilige Harten 

van Jezus en Maria, die me op-
namen in hun opvangcentrum 
voor kansarme kinderen. Toen ik 
ouder werd zorgden ze dat ik 
naar school kon. Dankzij hen 
heb ik het vak van kleermaker 
geleerd en weet ik hoe ik groen-
te moet verbouwen. Daar zal ik 
ze eeuwig dankbaar voor blij-
ven.” 
 
Je geeft tegenwoordig naailes. 
Waarom doe je dat?  
“Iemand heeft mij zijn kennis en 
vaardigheden bijgebracht, die wil 
ik op mijn beurt doorgeven aan 
anderen, ook aan mensen met 
een handicap trouwens. Die 
hebben het moeilijk in onze ge-
meenschap. Met de vaardighe-
den die ze leren kunnen ook zij 
straks voor zichzelf zorgen.  
Mensen zien jou als een voor-
beeld, hoe vind je dat?  
“Het voelt goed dat anderen van 
mij leren, maar daar wil ik niet 
over opscheppen. Ik probeer 
gehoorzaam te zijn en goed te 

luisteren. Ik vind het belangrijk 
om belangstelling en volledige 
inzet te tonen bij alles wat ik 
leer en doe. En ook dat je be-
reid bent kennis te delen met 
anderen.” 
 
Wat zou jij je eigen kinderen 
later willen meegeven? 
“Dat ze goed met anderen moe-
ten samenleven, gehoorzaam 
zijn en anderen respecteren. 
Luisteren en leren. Je weet ten-
slotte nooit van wie je morgen 
hulp nodig hebt.” 
 
U kunt uw bijdrage deponeren 
in de Vastenkist of overmaken 
op  
NL21 INGB 0000 0058 50   
t.n.v. Vastenactie, Den Haag 

Een beter leven dankzij goed 
onderwijs 
In 2020 ondersteunt Vastenactie 
wereldwijd tal van projecten die 
mensen toegang bieden tot onder-
wijs en ondersteuning geven bij het 
opstarten van een eigen onderne-
ming. Deze projecten bestaan on-
der meer uit het aanbieden van 
trainingen, het faciliteren van on-
derwijsruimten en het verschaffen 
van lesmateriaal. Vastenactie zet 
zich in voor jongeren, werklozen en 
mensen die niet rond kunnen ko-
men van hun (deeltijd)baan.  
 
Interview met Patrick Siliyele 
Hij was nog maar een peuter toen 
zijn moeder hem naar het dagcen-
trum in Mbala, Zambia bracht. Pa-
trick Siluyele (23) kreeg er onder-
dak, verzorging en een opleiding.  
Hij vertelt wat dit voor hem bete-
kent.  
 
Hoe kwam je in het dagcen-
trum terecht? 
“Mijn vader was hoofd van een 
school toen hij ziek werd en over-

Rond de waterput: seizoen 2019-2020 

In het zestiende seizoen van ‘rond de waterput’ staan nog een en-
kele activiteiten op stapel. Actuele informatie vindt u op de website 
www.ronddewaterput.nl  
 

Vanaf 15 april toont Marga Jelles in de Kerkstraat van het Willibror-
dushuis, haar werken onder de titel ‘’Vijftig dagen van Pasen’. 
 

Jan Bruin en Peter de Laat verzorgen in de Ter Coulsterkerk twee 
lezingen over ‘het midden’. Op donderdag 16 april spreken zij over 
’De kracht van het midden’, op donderdag 23 april is het thema 
‘Onmiddellijkheid in het nu’. beide avonden beginnen om 20 uur.   

http://www.ronddewaterput.nl


 

Regioviering eerste zondag van de 40-dagentijd 

Vandaag, zondag 1 maart, eerste dag van de 
meteorologische lente, is het ook de eerste 
zondag van de Veertigdagentijd. Traditioneel is 
dat een zondag waarop we als twee parochies, 
Bron van Levend Water en H. Cornelius, een 
gezamenlijke viering houden, dit keer in onze 
Willibrorduskerk.  
Klokslag negen uur melden de medewerksters 
van de Wereldwinkel zich bij onze koster. Hij 
haalt het paaltje bij de ingang van het kerkplein 
weg, zodat ze hun auto tot vlak voor de deur 
kunnen rijden en dan kan het uitladen begin-
nen. Dozen vol koffie, thee en andere levens-
middelen, maar ook kunstnijverheidsproducten, 
worden binnen gedragen. Tenslotte wordt de 
elektrische kassa op tafel geplaatst, die kunnen 
ze vandaag hopelijk goed gebruiken. Alles 
wordt uitnodigend uitgestald en de vroege kerk-
gangers kunnen alvast hun blik over de mooie 
producten laten gaan. Intussen begint de kerk 
aardig vol te lopen, bijna 300 liturgieboekjes 
worden uitgedeeld. En terwijl in de keuken de 
vrijwilligsters beginnen met koffiezetten, zingen 
wij in een heerlijk volle kerk het openingslied, 
‘Een mens te zijn op aarde’ begeleid door Zana 
op het grote orgel. 
Eén van de momenten waarop ik me bij een 
regioviering altijd verheug, is de Vredeswens. 
Dit keer moeten we dat, op instructie van het 
bisdom, doen zonder elkaar een hand te ge-
ven. Dat lukt echter wondergoed. Mensen kij-
ken elkaar even echt aan, lachen naar elkaar 
en maken soms een gebaar. Zo krijgt de Vre-
dewens juist een extra dimensie. De kelkcom-
munie is, volgens de instructie, alleen voorbe-
houden aan de voorganger. Het is allemaal 
even wennen en we mogen hopen dat het hier-
bij blijft de komende tijd. 
Aan het eind van de viering krijgt pastor Olling 
het woord. Hij vertelt over het initiatief van de 
werkgroep MOV, om deze eerste zondag van 
de Vasten, waarop ook de jaarlijkse Vastenac-
tie begint, de Wereldwinkel uit te nodigen. Het 
thema van de Vastenactie luidt ‘Werken aan je 
toekomst’, goed onderwijs en eerlijk werk voor 

iedereen. Sinds jaar en dag promoot de We-
reldwinkel producten van handwerkslieden en 
kleine coöperaties in de Derde Wereld, die zon-
der tussenhandel worden verkocht en levert zo 
dus een fundamentele bijdrage aan ‘eerlijk 
werk voor iedereen’.  Als extra stimulans krijgt 
elke kerkganger vandaag een waardebon van 
2 euro, direct te besteden aan de Wereldwin-
kelkraam in de Kerkstraat. De MOV-groep zal 
het bedrag aan ingeleverde bonnen aan de 
Wereldwinkel vergoeden. 
Een dik uur na het uitgaan van de kerk is er 
nog volop reuring in de Kerkstraat. Mensen 
ontmoeten oude bekenden uit één van de an-
dere dorpen en iemand ontdekt zelfs een ver 
familielid. De rij klanten is lang en velen drinken 
eerst een kopje koffie voordat ze zich aan de 
kraam melden. De kassa draait overuren, ko-
pers en verkopers zijn enthousiast.  Later op de 
dag ontvang ik een mailtje: “Dat was toch een 
prachtige promotie voor de Wereldwinkel van-
morgen. En...wat een belangstelling.   Wij 
hadden alle bonnen in een doos gespaard en 
hebben net geteld: 179. Heel hartelijk dank 
voor deze geboden kans.” 
Die dank geef ik graag aan u door! 

Marieke Hoetjes  

Oproep voor gebruikte fietsen 

Er is nog steeds vraag naar fietsen voor kinderen en volwassen vluchtelingen. 
Misschien heeft u er nog één staan.  
De fiets wordt graag bij u opgehaald na een telefoontje. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met Mariet Mooiweer. 
Telefoonnummer 072-5334483. 
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Eerste Communie 2020 

de weg weten, Jezus en Juul 
helpen ons om die weg te vin-
den. 
Jezus leefde  heel lang gele-
den  in Israël. In het verhalen-
boek, de bijbel, wordt veel 
over Jezus verteld. We kregen 
als thuiswerk op om een ver-
haal te lezen, dat we de vol-
gende keer gaan bespreken. 
Ook gaan we leren hoe je kunt 
bidden, dat is praten met God. 
Waar we ook over gesproken 
hebben, is dat je goed moet 
zijn voor elkaar, niet pesten, 
elkaar helpen waar je kunt. Als 
dat niet altijd lukt, is niet erg, 
want fouten maken mag. Maar 
probeer wel je best te doen. 
De presentatieviering hebben 
we 8 maart gehouden, zodat 
we nu allemaal een beetje be-
kend  zijn met de Jacobus-
kerk, waar we onze 1e com-
munie gaan doen. In de voor-
bereiding  gaan we nog op 
speurtocht door de kerk, ma-
ken we met elkaar versierde 
palmpasen-stokken.  
Iedereen is van harte welkom 
op 17 mei, de grote dag van 
jullie 1e communie. 

Werkgroep 1e communie  

Wij zijn enthousiast begonnen 
aan de voorbereiding op de 1e 
communie.  
Wij, dat zijn 17 kinderen uit 
Akersloot, Heiloo, Egmond en 
de werkgroep: Marian Meijne, 
Yvonne van Stiphout en pastor 
Henk Hudepohl. 
Het was best spannend de eer-
ste keer, we kenden elkaar niet 
en het gebouw is onbekend 
voor de kinderen uit Egmond en 
Heiloo. 
De eerste bijeenkomst speelden 
we een  namenspel, zodat we 
elkaar een beetje leerden ken-
nen. Daarna maakten we kennis 
met Juul de giraffe, die met ons 
meegaat op reis naar de 1e 
communie.  
Hebben we dan een koffer no-
dig? Wie pakt die in? Wijzelf 
natuurlijk, want wij zijn geen ba-
by meer. En wat moet er mee 
op die reis? Daar hebben we 
over gesproken, het belangrijk-
ste vond iedereen dat papa, 
mama, broertjes, zusjes, opa’s 
en oma’s meegaan op reis 
De pastor vertelde over Jezus , 
die ook met ons mee gaat op 
reis naar de 1e communie. Want 
als je op reis gaat moet je wel 

Jules de giraffe, 
die symbolisch met ons mee 
reist naar de 1e communie. 
Aan zijn oren hangen de 
geboortekaartjes van de 
communicantjes. 

Lourdes 2020 

nen wij ervoor zorgen dat het voor iedereen 
betaalbaar is. Bent u slecht ter been, dan zijn 
er vrijwilligers die graag uw rolstoel willen du-
wen. Onze reis is medisch begeleid. 
We dragen nog de naam Lourdesgroep Heiloo, 
maar we zouden hem kunnen veranderen in 
Lourdesgroep "Bron van Levend Water", want 
een ieder uit deze parochie is van harte wel-
kom, evenals de parochianen van De Corneli-
uskerk Limmen. 
Binnenkort zullen onze folders weer in de ker-
ken verschijnen. Wilt u alvast meer informatie 
dan kunt u mij altijd bellen, ik kom graag bij u 
langs om u nader te informeren. 
Neem gerust contact met mij op: 

Irma van Loon, telefoon 0725336056 of 
info@lourdesgroepheiloo.nl 

Hier weer eens een bericht van de Lourdes-
groep Heiloo. 
Eindelijk hebben we duidelijkheid omtrent de 
Lourdesreis. De TGV-reis van 18 t/m 24 au-
gustus kan worden geboekt. 
Zoals gebruikelijk vertrekken wij vanaf de Willi-
brorduskerk met de bus naar Tourcoing 
( Noord-Frankrijk). Daar stappen wij over op de 
TGV, die ons in 8 uur naar Lourdes brengt. De-
ze manier van reizen bevalt ons het beste; in-
tussen hebben we tijd om met elkaar kennis te 
maken en toe te leven naar onze bedevaart. 
Ook pastor Bill van Schie is weer bereid om 
met ons mee te gaan. 
Zoals u inmiddels wel weet, Lourdes is voor 
iedereen, ziek of gezond, jong of oud, ook kun-
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Heilige van de maand: Joris (ca 303) 

paard Pegasus, de Walvis en Perseus keurig 
bij elkaar. Hoe komt Andromeda Ethiopisch? 
Als we haar naam analyseren komen we op 
Andro-medha volgens de Indiërs "Offer van 
een man".Nog een opvallend detail: Lydda in 
Palestina zou de locatie geweest zijn waar de 
mythologie zich afspeelde. En werd daar nu 
juist niet een martelaar, genaamd Joris, ver-
eerd? 
 
Joris en de draak. 
Met kerstening werd er een christelijke draai 
aan gegeven en werd Joris de held. Nabij Lyd-
da was een zwaveldampend meer waar een 
draak woonde. En wel zeer vraatzuchtig. Om 
de draak op afstand te houden werd elke dag 
wat vee geofferd om de draak gunstig te stem-
men. Op een dag was het vee op. Wat nu? 
Tussen de kinderen moest worden geloot wie 
als drakenvoer zou dienen. Zo kwam ook de 
prinses een keer aan de beurt. De koning kon 
roepen wat hij wilde, lot was lot. Het meisje 
werd naar de voederplaats geleid en de koning 
ging terug naar huis. Op hetzelfde moment 
reed er een ridder langs het water en hield halt 
bij het verdrietige prinsesje. Terwijl de ridder 
het verhaal aanhoorde begon het water in 
beroering te komen. Zwavelgolven begonnen 
te sissen en te spuiten en weldra stak de draak 
zijn wijd opengesperde bek boven de golven. 
Op zijn zwaar aangeslagen, geschrokken 
paard ging hij het duel aan met de draak. Hij 
stak de lans in de strot van de draak en een 
zwaar gevecht volgde. De logge draak moest 
het onderspit delven tegen de veel behendiger 
Joris op zijn paard. Na de overwinning trokken 
Joris en Andromeda gezamenlijk de stad in. 
Volgens Joris had hij gewonnen omdat God 
aan zijn zijde stond. Daarop bekeerde de stad 
zich tot het christendom. 
Feestdag: 23 april. 

U kent het vast wel: 
het verhaal van Jo-
ris en draak. Te 
mooi om waar te 
zijn. Het is ook een 
fabeltje. Maar wel 
een met karakter 
en moraal wat hem 
tot schutspatroon 
van soldaten, rid-
ders en schutters 
maakte. Ook van 
de padvinderij. 
Wat een feest, je 
mocht wat later op 
school komen van-
wege de plechtig-
heden die je als 

padvinder na te komen had op deze dag. 
Maar wie was Joris? Hij was militair die waar-
schijnlijk al vroeg de marteldood stierf. En 
waarschijnlijk gelegerd in Lydda te Palestina. 
Sommige bronnen laten hem 9 foltersessies 
ondergaan voordat hij gedood wordt. Waar-
schijnlijk hebben we ook hier weer te maken 
met een kerstening van een mythologisch ver-
haal. In elk  geval is het verhaal omstreeks 
of kort na het jaar 1000  ontstaan. 
 
Mythologie 
Andromeda, een Ethiopische koningsdochter, 
zat aan een rots vastgeklonken om als offer te 
dienen voor een aantal monsters. Hiertoe be-
hoorden Pegasus, het gevleugelde paard en 
een walvis als zeemonster. Redder in nood 
was Perseus. Hij versloeg de monsters en be-
vrijde Andromeda. Hoever kan de mythologie 
gaan en what is in a name? Opvallend is dat dit 
mythologische verhaal ook aan de sterrenhe-
mel staat afgebeeld. We vinden de sterrenbeel-
den Cepheus (de koning), Andromeda, het 

Lezing door diaken Paul Bindels 

 
Op donderdagavond 14 mei zal diaken Paul 
Bindels aan belangstellenden vertellen over 
zijn keuze voor het priesterschap en over zijn 
aanstaande wijding, op 6 juni in de kathedraal 
in Haarlem. U bent die avond van harte welkom 
in de Ontmoetingsruimte. De aanvang van de 
lezing is 20 uur, de koffie en thee staan klaar! 
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21 februari 2020 

 

En hij had Djeff en Jip meegenomen. Ik heb er 
ontzettend van genoten en wil bij deze alle 
mensen die dit tot een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt bedanken. 
 

Vijftig jaar, dat is iets dat alleen anderen vieren, 
denk je als je nog dertig bent, als je veertig 
bent is het nog een eeuwigheid van je van-
daan, maar als je het wordt kan je alleen maar 
dankbaar zijn dat je het mag zijn. 

Diaken Paul Bindels   

De dag begint als iedere andere dag met koffie 
en een broodje waarbij Djeff altijd een stukje 
van mijn brood op komt eisen. Ik herinner hem 
eraan dat ik jarig ben en wel 50 jaar geworden 
ben. Hij kijkt mij als iedere dag verwachtingsvol 
aan. Ik weet niet of dat nu door het broodje 
komt wat ik in mijn handen heb of dat hij al 
weet wat er vandaag allemaal gebeuren gaat. 
We zouden samen de viering doen en dan ge-
zellig een kopje koffiedrinken was mij gezegd. 
Maar toen ik in het parochiehuis kwam zag ik 
op de deur van de copiermachinekamer een 
brief met daarop "Paul, niet naar binnen gaan"! 
Oeps, dacht ik. Wat heeft dat te betekenen? 
 

Nou dat werd al gauw duidelijk toen we na de 
viering naar de Ontmoetingsruimte gingen voor 
de koffie. Wat een verassing! 
 

Zoveel mensen die daar al op mij en Djeff ston-
den te wachten. Overweldigend! Ik was er 
sprakeloos van. Wat een verrassing, aanvan-
kelijk wilde ik niet echt mijn verjaardag vieren, 
maar daar dachten jullie anders over. Ik vond 
het een heel mooi feest zo vroeg in de morgen. 
Zelfs Jakob was er! 

Lopend vuurtje 

‘Dat gaat als een lopend vuurtje’ zeggen we wel eens als er een bericht rondgaat, of een roddel, 
want die gaan vaak sneller. ‘Dat gaat als een lopend vuurtje’ dat kan je ook zeggen over hoe het 
verhaal van Jezus Christus de hele wereld is rondgegaan. Nu hebben wij de beschikking over in-
ternet en het world-wide-web, maar de volgelingen van Jezus moesten het doen met hun mond en 
hun voeten. Toch is het verhaal over deze wereldberoemde man overal op de wereld terecht geko-
men en heeft Hij duizenden volgelingen gekregen tot in onze dorpen aan toe. Om dit te gedenken 
wordt er tussen Hemelvaart (21 mei) en Pinksteren (31 mei) een soort gebedsestafette gehouden 
in de regio, de Parochie Bron van Levend Water en de Corneliusparochie, geïnspireerd door de 
aloude pinksternoveen. Elke dag komen we in één van de vier kerken, of op een andere plaats in 
onze regio om 19:00 uur bij elkaar voor een korte gebedsdienst ter voorbereiding op het Pinksterf-
eest, het geboortefeest van de kerk. Elke avond steken we één kaars meer aan op de 7-armige 
kandelaar, zodat met Pinksteren de volheid van het licht in ons midden 
brandt en wij als het ware het licht van Pasen zelf uitstralen.  
 
Hieronder vindt u de data en de locatie. 
 
Vrijdag 22 mei  19.00 uur Adelbertus Akker Egmond-Binnen 
Maandag 25 mei 19.00 uur  Cornelius parochie Limmen 
Dinsdag 26 mei 19.00 uur  Willibrorduskerk Heiloo 
Woensdag 27 mei 19.00 uur  H.M.M. Alacoque kerk Egmond a/d Hoef 
Donderdag 28 mei 19.00 uur  H.Jacobus Majorkerk Akersloot 
Vrijdag 29 mei  19.30 uur Vormselviering, Willibrorduskerk Heiloo 

Met vriendelijke groeten, 
pastores van de parochies Bron van Levend Water en H. Cornelius  
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Ierland 

ontvangen in je leven. Dat is ook wat de francis-
caanse broeders hier in Ierland doen, hun leven 
helemaal afstemmen op de wederkomst van de 
Heer. Het is een oude traditie om de gebedstij-
den bij de franciscanen af te sluiten met een oud 
gebed dat van Franciscus van Assisi zelf afkom-
stig is en ons iedere dag weer het wonder van 
Pasen herinnert. “Wij aanbidden U allerheiligste 
heer Jezus Christus, hier en in alle kerken die er 
over de hele wereld zijn, en wij loven U omdat gij 
met uw heilig kruis de wereld verlost heeft, 
amen.”  
Dat is waarlijk Pasen, Jezus die de wereld door 
zijn kruis verlost heeft. Het hart van ons katholie-
ke geloof. Dat maakt het dan ook zo boeiend om 
hier een tijdje in mee te mogen leven. Ik wens u 
allen een gezegende Paastijd.  
 
Pax et bonum (vrede en alle goeds)  

Diaken Paul Bindels 

Als ik dit schrijf kom ik net uit de lezingendienst. 
Dat is de eerste van vijf gebedstijden die er ge-
beden worden in het franciscanenklooster in Ier-
land waar ik deze dagen te gast mag zijn. De 
lezingen dienst begint om zeven uur, iedere dag, 
daaropvolgend bidden we het ochtendgebed en 
ontbijten, daarna vieren we de Eucharistie en is 
er tijd voor werk voor de broeders. Dat is voor 
ons gasten tijd voor meditatie en gebed. Na het 
middageten wat om één uur is, is er tijd voor re-
creatie, om dan wel om vijf uur weer voor het 
avondgebed en de maaltijd thuis te zijn. Om ne-
gen uur sluiten de broeders de dag af met de 
completen. Daarna is er stilte in huis.  
Zo heb ik de afgelopen dagen meegeleefd in dit 
prachtige klooster hier in Ierland. Het geeft veel 
tijd om na te denken over het afgelopen jaar. 
Waarin de komst in de parochie en de verkoop 
van het bedrijf veel met mij persoonlijk gedaan 
heeft. Nu is het vastentijd en dat is een tijd van 
omkeer, van het even anders leven, bewuster en 
vaak wat soberder, om de komst van de Heer 
Jezus met Pasen voor te bereiden. Voor mij was 
het afgelopen jaar ook jaar van omkeer zou je 
kunnen zeggen. Mijn werk in de parochie is zo 
anders als het werk op de fabriek, dat het mij 
veel energie kostte om daar een weg in te vin-
den. Gelukkig, kan ik zeggen, gaf het ook veel 
energie om steeds weer nieuwe mensen te ont-
moeten wat zo mooi is aan het werk als pastor. 
Mensen allemaal met hun eigen verhaal, hun 
eigen zoeken naar en verwachten van Jezus in 
hun leven.  
Dat is de vastentijd bij uitstek. Je leven zo inrich-
ten dat je voorbereid bent de verrezen Heer te 

Een luchtig Slot 

Ook deze zomer weer vier avonden een uurtje 
muziek en poëzie in de Slotkapel  
in Egmond aan de Hoef. 
I.v.m. het vieren van 75 jaar bevrijding  
hebben we als thema een bekende dichtregel 
van Leo Vroman gekozen:  
“Kom vanavond met verhalen....” 
Om nu alvast te noteren:  
19 juli, 2, 16, 30 augustus. 
In de zomer komt er nadere informatie.  
Aanvang 20u., toegang gratis. 
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Is Christus de schternaam van Jezus? 

Regelmatig hoor ik: ‘Dat boek moet je zeker le-
zen!’ Geweldig! ‘Ik heb het in één ruk uitgelezen’, 
schrijven bekende TV-persoonlijkheden op de 
kaft. Hoe vaak hoor je niet dat mensen je drin-
gend een boek aanraden om te lezen. Onlangs 
maakte een jonge monnik uit de Abdij van Eg-
mond mij opmerkzaam op een boek van Richard 
Rohr, getiteld: ‘Het Christus Mysterie’. Het zoveel-
ste vervolg op ‘de Da Vinci-code’ van Dan 
Brown ? Nee toch! De Amerikaanse franciscaan 
Rohr schreef een boek waarin hij vertelt hoe God 
-in de persoon van Christus- de gehele kosmos, 
onze wereld, ja ieder mens doordringt. Hij be-
schrijft hoe Christus vóór het begin van alle tijden 
al aanwezig was in de Schepping. En hoe de his-
torische Jezus van Nazareth op bijzondere wijze 
‘Christus-drager’ werd tijdens zijn leven hier op 
aarde. Zware kost dus? Nou, valt mee! Nogal ver-
rassend ? Jazeker, als je bedenkt hoe deze ei-
gentijdse volgeling van Franciscus van Assisi in 
alles en iedereen ‘een vonk van God’ herkent. 
Richard Rohr rekent voorgoed af met een wereld 
die onderscheid maakt tussen het Heilige (van 
God) en het profane ( van ons gewone mensen). 
Hij schrijft: ‘God heeft zijn Schepping lief door zélf 
Schepping te worden!  ‘Ik kan Christus zien in 
mijn hond, in de lucht om mij heen en in alle 
schepselen’. Natuurlijk herken ik hier de woorden 
van de ‘poverello’ uit Assisi, die in de 13de eeuw 
Gods’ schepping vol respect en zo liefdevol be-
zong in zijn Zonnelied. Mooi! Ik voel me direct 
aangesproken. Rohr vertelt rustig en plezierig een 

ongetwijfeld oud verhaal . Maar toch is het alsof 
ik – al lezend- steeds weer iets nieuws en verras-
send hoor. Ik merk hoe deze ‘minderbroeder’ on-
dertussen een hoop heilige huisjes omver kegelt. 
Hij doorbreekt met het grootste gemak oude -
vast vastgeroeste gods- en wereldbeelden. Het 
aloude geloofsmysterie ( Is Jezus nu werkelijk 
God en/of mens ? ) wordt fijntjes gefileerd en van 
veel geheimzinnigheid ontdaan. Als Jezus in de 
Bijbel ‘het Licht van de wereld’ wordt genoemd, 
zegt Rohr; “Is dat precies wat Licht doet; het 
zorgt ervoor dat we beter gaan zien, waar het in 
ons bestaan eigenlijk om draait.” En het draait 
uiteindelijk om de vraag hoe wij met die Schep-
ping – met God zélf - omgaan. Het is God’s liefde 
die voortdurend bijdraagt aan de evolutie van 
onze geschiedenis. Een doelgerichte ontwikke-
ling, waarbij niets en niemand wordt uitgesloten. 
Deze monnik laat mij zien dat God zijn hele 
schepping vanaf de eerste nano-seconde ( In het 
begin…..!) doordringt en overal om ons en in ons 
aanwezig is. Hoor ik hier Spinoza ? Deus sive 
Natura ? In deze dagen van groeiende bezorgd-
heid voor ons milieu én voor Gods’ schepping is 
het boek van Richard Rohr verrassend en zeer 
lezenswaardig. Soms bijna naïef, maar ook vol 
humor en zelfkennis. Een boek van en voor men-
sen die hart hebben voor een liefdevolle zoek-
tocht naar een hoopvolle toekomst! Kortom, een 
boek dat je zeker moet lezen! 

Bill van Schie.  

“Vijftig dagen van Pasen” 

De expositie ‘Vijftig dagen van Pasen’ van Marga 
Jelles is in de Kerkstraat van het Willibrordushuis 
te  zien van 15 april tot 3 juni.   
 

Thema’s in deze expositie zijn: vrede, vriend-
schap, vreugde en vrijheid.  
De opgestane Heer Jezus schenkt ons zijn vrede 
en vriendschap. 
En Hij belooft voor zijn sterven en bij zijn Hemel-
vaart, de komst van de Trooster.  
De komst van de Heilige Geest, de Trooster, vie-
ren wij op de vijftigste Paasdag, op het Pinksterf-
eest. De Heilige Geest schenkt ons kracht, vreug-
de en vrijheid. 
 

Als beeldend kunstenaar werkt Marga Jelles met 
Textiele Werkvormen.  
Vaak figuratief en soms abstract. Zij maakt daarbij 
gebruik van verschillende technieken en materia-

len. Ze werkt vanuit haar inspiratiebronnen: de 
Bijbel, de natuur en de cultuur. Marga is lid van 
de kunstgroep KinK (kunst in de kerk), in de 
Protestantse Gemeente in Alkmaar. 
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Wijwater 

waterbakje op de overloop ge-
goten, daar konden we dan 
voor we naar bed gingen een 
kruisje mee slaan. 
Dit gebeuren vond ook plaats 
bij nacht en ontij, mijn vader 
werd door mijn moeder het 
bed uitgestuurd om zich aan 
zijn taak te wijden iets wat hij 
met allure deed. 
Terwijl wij in dromenland ver-
keerden werden we opge-
schrikt, nee ....niet door de 
donderslagen maar door een 
zweem wijwater in ons gezicht. 
Gevolg: een stuk of 6 kinderen 
bij vader en moeder in bed, dat 
vond mijn moeder dan weer 
fijn- ze was zelf heel bang voor 
onweer- voelde zich veilig met 
haar kroost om zich heen. Nu 
kon er niets meer gebeuren we 
waren immers allemaal gewijd, 
al riep ze wel bij iedere blik-
semschicht, “oe Lieve Heertje”. 
Het is gebeurd dat na de we-
kelijkse kaartavond van mijn 
vader met het gebruikelijke 

afzakkertje er ook een grote 
onweersbui over trok, mijn va-
der sliep diep, maar werd toch 
gemaand zijn verantwoorde-
lijkheid te nemen. Op kousen-
voeten ging hij in het duister 
naar de kelder, op de tast zoe-
kend naar de broodnodige 
fles. De volgende morgen hing 
er door het hele huis een ver-
dachte cafélucht die zich con-
centreerde op de overloop. 
Zo heeft het zich ook eens 
voorgedaan dat terwijl mijn 
vader s’morgens vroeg, na 
een gebroken nacht met aan-
houdende onweersbuien- zich 
van geen kwaad bewust- de 
koeien zat te melken, mijn 
moeder tot haar grote schrik 
ontdekte dat het hele huis in-
clusief de witgepleisterde wc 
onder de rode vlekken zat.  
Bramennat had die nacht ons 
huis beschermd. 

Ineke van der Eng 

In de jaren 50-60 van de vori-
ge eeuw was het een mooie 
katholieke traditie om op 
Paaszaterdag in de parochie-
kerk wijwater te halen. Mijn 
broer en ik mochten van onze 
moeder dit klusje klaren en 
dat vonden we altijd een bij-
zondere gebeurtenis. Achter 
in de kerk stonden zinken tei-
len en grote bakken vol wijwa-
ter te wachten op potentiële 
klanten. We kregen lege ci-
troenbrandewijn- en jenever-
flessen mee, die we vervol-
gens in het heilige water dom-
pelden tot ze niet meer borrel-
den, schroefde de dop er 
weer stopte onze kostbare 
lading  in een tas en liepen 
trots naar huis. Wij konden er 
weer een jaartje tegen en 
voelde ons bij voorbaat al vei-
lig.  
Zo dachten onze ouders er 
ook over, de flessen werden 
op bovenste plank van de kel-
derkast  links van de brande-
wijn- en bramennat gezet, het 
bordje met het nieuwe palm-
takje -van de in de week daar-
voor gevierde Palmzondag- 
stond al klaar.  
Tijdens bliksem- en donder-
buien vond bij ons thuis altijd 
een heel ritueel plaats. Wij 
woonden aan de rand van de 
polder en de elektrische be-
drading van het schrikdraad 
rondom de weilanden kwam 
via een schakelkast die bij 
ons aan de buitenmuur was 
bevestigd. Die kast werd bij 
onweer direct uitgeschakeld, 
dat was voor ons kinderen het 
eerste signaal van op je hoe-
de zijn. Vervolgens werd de 
fles wijwater gepakt, uitge-
schonken over het bordje, het 
palmtakje er in gedoopt en 
hiermee sloeg mijn vader in 
ieder vertrek een kruisteken. 
Het restje werd dan in het wij-
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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.M.M. Alacoque 
Egmonden 
Zaterdag 19.00 
of 
Zondag 10.00 

H. Cornelius 
Limmen 
Zaterdag 19.00 
en 
Zondag 10.00 

Zaterdag 18 april 
Beloken Pasen 

    W&C-viering 
parochianen 
Hoeverture 

Jeugdviering 
J. Olling 
Jeugdkoor 

Zondag 19 april 
Beloken Pasen 

W&C-viering 
parochianen 
Dameskoor 

W&C-viering 
J. Olling 
Dameskoor 

  W&C-viering 
K. Kint 
Spontaan Koor 

Zaterdag 25 april 
3e zondag v. Pasen 

      Med. Viering 
B. Leurink 
Liturgisch Koor 

Zondag 26 april 
3e zondag v. Pasen 

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

Eucharistie 
H. Helsloot 
Herenkoor 

Eucharistie 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 

W&C-viering 
B. Leurink 
Spontaan Koor 

Zaterdag 2 mei 
4e zondag v. Pasen 

    W&C-viering 
H. Hudepohl 
Hoeverture 

Med. Viering 
J. Olling 
Samenzang 

Zondag 3 mei 
4e zondag v. Pasen 

Eucharistie 
H. Helsloot 
Voc. Ensemble 

W&C-viering 
H. Hudepohl 
Aquarius 

  W&C-viering 
J. Olling 
Gemengd Koor 

Maandag 4 mei 
Dodenherdenking 

19.00 
Herdenking 
Ter Coulsterkerk 

      

Zaterdag 9 mei 
5e zondag v. Pasen 

      Med. Viering 
parochianen 
Liturgisch Koor 

Zondag 10 mei 
5e zondag v. Pasen 

W&C-viering 
W. van Schie 
Herenkoor 

W&C-viering 
parochianen 
Dameskoor 

Eucharistie 
H. Helsloot 
Soli Deo Gloria 

Eucharistie 
J. Veldt 
Gemengd Koor 

Zaterdag 16 mei 
6e zondag v. Pasen 

    Eucharistie 
N. Mantje 
Hoeverture 

Med. Viering 
J. Olling 
Samenzang 

Zondag 17 mei 
6e zondag v. Pasen 

Familieviering 
H. Helsloot 
WiKiKo/JoKo 

Eerste Communie 
H. Hudepohl 
Kinderkoor 

  Eerste Communie 
J. Olling 
Kinderkoor 

Donderdag 21 mei 
Hemelvaart 

10.00 
Eucharistie 
H. Helsloot 
D+H-koor 

10.00 
W&C-viering 
H. Hudepohl 
  

10.00 
Eucharistie 
N. Mantje 

10.00 
W&C-viering 
J. Olling 
Gemengd Koor 

Zaterdag 23 mei 
7e zondag v. Pasen 

      Med. Viering 
J. Olling 
Liturgisch Koor 

Zondag 24 mei 
7e zondag v. Pasen 

Eucharistie 
H. Helsloot 
De Brug 

W&C-viering 
J. Olling 
Samenzang 

Eucharistie 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 

W&C-viering 
H. Hudepohl 
Spontaan Koor 

Vrijdag 29 mei 
H. Vormsel 

19.30 
Viering H. Vormsel 
Willibrorduskerk 
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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 
Steunpunt 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 
Egmond aan Zee  
 Prins Hendrik Stichting Viering     derde vrijdag 15.00 uur 

Vieringen door de week 

Liturgisch rooster parochie bron van levend water en Corneliusparochie 

  
  
  
  
Datum 

H. Willibrordus 
Heiloo 
  
  
Zondag 10.00 

H. Jacobus Major 
Akersloot 
  
  
Zondag 10.00 

H.M.M. Alacoque 
Egmonden 
Zaterdag 19.00 
of 
Zondag 10.00 

H. Cornelius 
Limmen 
Zaterdag 19.00 
en 
Zondag 10.00 

Zaterdag 30 mei 
Vigilie v. Pinksteren 

    Eucharistie 
N. Mantje 
Hoeverture 

  

Zondag 31 mei 
Pinksteren 

Eucharistie 
H. Helsloot 
D+H-koor 

W&C-viering 
H. Hudepohl 
Aquarius 

Eucharistie 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 

  

Persbericht Stille Omgang 

STILLE OMGANG GING OP 21 MAART 2020 NIET DOOR 
  
Het gezelschap van de Stille Omgang in Amsterdam heeft besloten om de Stille Omgang 2020 vanwe-
ge het Coronavirus niet door te laten gaan. Het gezelschap verzoekt de deelnemers dan ook om op 21 
maart niet naar Amsterdam te komen. Deze afgelasting betreft ook de jongerenviering op 21 maart 
2020 in de Mozes en Aaronkerk. 
Het is precies 675 jaar geleden dat in Amsterdam tijdens de Vastentijd in de Kalverstraat het H. Mirakel 
van Amsterdam plaatsvond. Jaarlijks trekken duizenden bedevaartgangers uit het hele land naar Am-
sterdam om dit H. Mirakel te herdenken en de Stille Omgang te lopen. Dat zal dit jaar helaas niet moge-
lijk zijn vanwege het risico van besmetting van deelnemers met het Coronavirus. Dat risico geldt uiter-
aard niet alleen voor de talrijke pelgrims uit Noord-Brabant, maar ook voor de pelgrims uit andere delen 
van ons land. Het besluit van de organisatie is bevestigd met de maatregelen die vanmiddag door het 
kabinet zijn afgekondigd, waaronder de maatregel om alle evenementen met meer dan 100 personen af 
te gelasten en het advies aan kwetsbare personen, waaronder ouderen, om gezelschap in busvervoer 
te vermijden. Zowel het busvervoer van de pelgrims naar Amsterdam als de Stille Omgang zelf vormen 
een te groot risico. . 
Het Gezelschap van de Stille Omgang in Amsterdam zal de vele pelgrims en vrijwilligers van de Stille 
Omgang later dit jaar in de gelegenheid stellen om het jubileumjaar alsnog op gepaste wijze te vieren. 
Nadere berichtgeving daarover volgt binnenkort. 
Vragen over het afgelasten van de Stille Omgang 2020 kunt u stellen door het zenden van een e-mail 
aan: info@stille-omgang.nl of door contact op te nemen met Jeroen Brenninkmeijer (06-31968844) of 
Onno Baneke (06-21217679). 

mailto:info@stille-omgang.nl
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Goed nieuws slecht nieuws 

permanent diaken. Het was 
toen nog niet direct zijn plan 
om ook priester te worden. 
Met hem werden nog drie 
mannen tot permanent diaken 
gewijd. Twee anderen werden 
diaken gewijd met het oog op 
hun priesterwijding een half 
jaar later, zij werden transeunt 
(tijdelijk) diaken. Nu, ruim vijf 
jaar later, is Paul wél op weg 
naar de priesterwijding en het 
bleek dat de wijziging van per-
manent tot transeunt diaken 
sinds kort officieel moet wor-
den aangevraagd in Rome. 
Dat was even schrikken, vroe-
ger kon de bisschop die wijzi-
ging zelf doorvoeren. Maar, 
na lang wachten, is het ver-

lossende woord er nu eindelijk en hiermee 
ligt de weg naar zijn wijding op 6 juni einde-
lijk open. 
 
Later die dinsdag komt er heel ander nieuws 
binnen: een parochiaan, echtgenoot van 
één van onze vrijwilligsters, is op 53-jarige 
leeftijd overleden. Voor velen is dit een 
schok en natuurlijk wil iedereen zijn uiterste 
best doen om het afscheid zo mooi en waar-
dig mogelijk te laten verlopen. Er worden 
plannen gemaakt voor de avondwake en 
uitvaart. Maar dan verslechtert ineens de 
situatie rond de verspreiding van het Coro-
navirus dramatisch en per uur wordt duidelij-
ker dat de afscheidsbijeenkomsten drastisch 
aangepast moeten worden. De rouwadver-
tentie die op vrijdag in de krant staat is dan 
al weer achterhaald door de ontwikkelingen 
en op zaterdag komt er een rectificatie: de 
avondwake kan geen doorgang vinden en 
de uitvaart zal alleen in besloten kring 
plaatsvinden. Nóg een enorme klap voor dit 
gezin, de naaste familie en vele vrienden. 
 

De week begint zo mooi: op dinsdagochtend 
klinkt er, op de bovenverdieping van de pasto-
rie,  ineens een vreugdekreet uit de kamer van 
diaken Paul Bindels. “Yes, yes, het is gelukt!” 
Er volgt een harde roffel met twee handen op 
zijn bureaublad. Zijn etagegenoten reageren 
verbaasd. Ook Djef, die rustig languit op de 
overloop ligt te slapen, springt op en loopt kwis-
pelend naar zijn juichende baas. Wat is er met 
Paul aan de hand?  
Reden tot alle vreugde blijkt de mail die Paul 
zojuist via zijn supervisor binnen heeft gekre-
gen. Daarin staat te lezen: “Vanmorgen kreeg 
ik bericht uit Rome dat gisteren door de Prefect 
van de Congregatie voor de Goddelijke Ere-
dienst het nihil obstat is verleend voor diaken 
Paul Bindels, die hiermee in plaats van perma-
nent diaken nu transeunt diaken is geworden, 
op weg naar de priesterwijding. Het zal nog wel 
even duren voor het dispensatiedecreet hier 
arriveert, maar de beslissing is dus al geno-
men.” 
 
Op 15 november 2014 is Paul in de H. Vitus 
kerk in Hilversum, tot diaken gewijd en wel tot 

Locatie H. Willibrordus  
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WiKiKo 

Wat is een kerk zonder kinderkoor?  
Waar is er een plek voor kinderen om veilig te kunnen zingen, te geloven, te delen?  
Deze plek is er, en mag niet verloren gaan! 
 
Wikiko is de naam van het kinderkoor. 
De naam staat voor: Willibrordus  Kinder  Koor.  
Elke maandagavond repeteren wij in de ontmoetingsruimte 
van de Willibrorduskerk van 18.30 uur tot 19.30 uur.   
We zingen ook bekende Nederlands talige liedjes.  
 
Wij zijn opzoek naar enthousiaste kinderen  (groep 4 t/m 
groep 8) die van zingen houden.  
Kom het koor versterken met jouw stem, je bent van harte 
welkom. 
 
Ongeveer één keer per maand is er een familie viering waarbij het kinderkoor Wikiko zingt.  
De viering is voor zowel volwassenen als kinderen.  
Meer informatie bij het parochiesecretariaat: Telefoonnummer: 072-5330906 
Of pianiste/ dirigente WiKiKo Marja Kraakman 06-29020596 

Lieve groet, Marja Kraakman. 

Lief en Leed 

Overledenen 
Hubertus Johannes (Huub) Disseldorp 
* 04-05-1924 † 06-03-2020 
 

Cornelis Johannes (Kees-Jan) Sprenkeling 
* 20-07-1966  † 10-03-2020 
 

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost. 
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.  

En zo leven we hier in het Willibrordushuis, net 
als iedereen, van uur tot uur en proberen we de 
juiste beslissingen te nemen voor de situatie 
aan de hand van de instructies van de regering 
en het bisdom. Zelf zal ik proberen u op de 
hoogte te houden via de Nieuwsbrief en de 
website www.rk-bronvanlevendwater.nl . We 
zijn komende week ook bezig met de samen-
stelling van het parochieblad voor Pasen, maar 

we vrezen dat veel van wat daar in komt te 
staan, uiteindelijk zal moeten worden afgelast, 
tot grote spijt van de pastores, kerkgangers en 
vrijwilligers. Maar belangrijker is dat we met zijn 
allen zo goed mogelijk door deze crisis heen 
komen. Ik wens u daarbij alle sterkte. 

Marieke Hoetjes 

Collecte 

Collecte week 7: Adoptiekinderen €78,00 

http://www.rk-bronvanlevendwater.nl
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Dodenherdenking 3 en 4 mei 

Om 19.00 uur begint een programma met ge-
dichten, muziek en herinneringen van Hei-
looërs die de Tweede Wereldoorlog hebben 
meegemaakt.  
Na afloop van deze herdenking kunt u zich 
aansluiten bij de Stille Tocht naar het monu-
ment De Man van Vught, waar om 20 uur de 
inwoners van Heiloo zich aansluiten bij de lan-
delijke herdenking en de twee minuten stilte. 

Pastor Herman Helsloot 

In de viering van zondag 3 mei zullen we stil-
staan bij het einde van de Tweede Wereldoor-
log, nu 75 jaar geleden. We herdenken alle ge-
vallenen, in het bijzonder uit onze eigen omge-
ving.  
We herdenken ook onze bevrijders, de Cana-
dezen, die zich inzetten en hun eigen leven en 
gezondheid op het spel zetten. Na de bevrij-
ding schonken deze Canadese soldaten vijf 
Amerikaanse eiken aan de bevolking van Hei-
loo. Eén van deze bomen, geplant aan de Ni-
colaas Beetsweg werd in 2009 preventief ge-
kapt omdat hij was aangetast door een zwam. 
De heer Herman Gelderblom ontfermde zich 
over een deel van de boom en hakte er het be-
vrijdingsbeeld uit. Dit beeld staat sinds 2010 in 
het Stiltecentrum van onze Willibrorduskerk.   
 
Op maandagavond 4 mei is er in heel Neder-
land de jaarlijkse herdenking van alle gevalle-
nen, niet alleen van de tweede wereldoorlog, 
maar ook van alle andere gewapende conflic-
ten die sindsdien hebben plaatsgevonden en 
nog steeds plaatsvinden. Dit jaar 2020 staat in 
het teken van 75 jaar bevrijding.  
In Heiloo zal deze herdenking beginnen in de 
Ter Coulsterkerk aan de Holleweg 111. Verte-
genwoordigers van de PKN-kerk en de Willi-
brorduskerk zullen daar een bijeenkomst lei-
den. De grote lijnen van het programma in de 
Ter Coulsterkerk zijn als volgt: 
De kerk is vanaf 18.45 uur geopend voor ieder-
een die (de slachtoffers van) de oorlog wil her-
denken.  

Paaskaars 2020 

Op de nieuwe Paaskaars die tijdens de Paaswake 
binnen zal worden gedragen, is een bijzondere appli-
catie aangebracht. Het is een ontwerp van de monni-
ken van de abdij van Egmond en heet ‘De twee dra-
gers van de druiventros als teken van het overvloedi-
ge Godsrijk’ 
Mozes zendt de twaalf verkenners uit met de op-
dracht: “Stel vast wat voor een land het is, of het volk 
er sterk is of zwak; gering in aantal of talrijk; of het 
land waarin het woont, goed is of slecht, of het volk in 
open plaatsen of in versterkte steden woont, of de 
grond vruchtbaar is of schraal, of er bomen zijn of 
niet. Gedraag u moedig en breng ook wat vruchten 
van het land mee.” (Num. 13 , 17 – 20) 
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Actie voor de voedselbank 

In de Goede Week en in het Paasweekend  
organiseert de P.C.I. weer een inzamelingsac-
tie voor de voedselbank in Alkmaar. 
Als geen ander weten wij dat ook veel inwoners 
van Heiloo gebruik maken van de voedselbank. 
 
Wij vragen u dan ook om een gulle bijdrage 
van houdbare producten. 
Er is veel vraag naar: rijst, saus of ragout, 
groenten in blik, suiker, zonnebloemolie, tand-
pasta, afwasmiddel, koffie en thee, suiker,  
limonade, jam en soep. 
 
Om dit jaar ook kinderen en kleinkinderen bij 
deze actie te betrekken willen wij u vragen hen 
mee te laten denken om iets te geven aan hun 
leeftijdsgenootjes. 

Het is niet voor ieder kind vanzelfsprekend dat 
ze met een ontbijt naar school gaan of drie 
maaltijden per dag gebruiken. 
 
De voedselbank beschikt over voldoende 
pasta’s en rijst. 
 
Namens de P.C.I.  hebben wij deze week 225 
zakjes met paaseitjes bij de voedselbank ge-
bracht zodat er tijdens de paasdagen iets lek-
kers op tafel staat. 
 
Wij hopen dat wij net als vorig jaar weer vele 
dozen met eten naar de voedselbank kunnen 
brengen. 
Alvast bedankt voor uw gulle gaven. 

Namens de P.C.I. 
George Tervoort 

Ouderen– en Ziekenzondag 2020 

De jaarlijkse viering ter gelegenheid van Ou-
deren-en Ziekenzondag zal ook nu weer ge-
houden worden op Hemelvaartsdag 
(donderdag 21 mei a.s). 
 
Deze viering is om 10.00 uur in de Willibror-
duskerk.  
Na de viering is er een gezamenlijke koffieta-
fel in de Ontmoetingsruimte van het Willi-
brordushuis, tot ongeveer 12.45 uur. 
 
Leden van de werkgroep zullen u binnenkort 
komen bezoeken en uitnodigen voor deelna-

me aan de viering en aan de koffietafel.  
Ook zullen zij u vragen, of u deel wilt nemen 
aan het Ziekentriduüm dat op dinsdag 7 juli, 
woensdag 8 juli en donderdag 9 juli wordt 
gehouden. 
 
Mocht u geen bezoek hebben gehad, of 
heeft u nog vragen, dan kunt u contact opne-
men: 

Ouderen- en Ziekenzondag: 
Tiny Dijkstra, tel. 5341018  

Ziekentriduüm: 
Hans Spaans, tel.5336906 

Bericht van de Willibrordushof 

Nu, hopelijk, het mooie lente weer er weer aan-
komt, is het ook weer prettig om in de tuin te 
werken. Misschien heeft u struiken of heesters 
staan die wat uitgedund moeten worden. 
Wij, de Tuinfluiters, zouden die graag ontvangen, 
zodat wij ze een mooi plaatsje op het kerkhof 
kunnen geven. 
Is het voor u niet mogelijk de struiken of heesters 
uit te dunnen en/of te vervoeren, dan zijn enkele 
heren bereid om dit voor u te doen. 
Alvast hartelijk dank voor uw groene gift. 

De Tuinfluiters. 
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De maandelijkse maaltijd in de ontmoetingsruimte van de Jacobuskerk is vaak binnen het uur volge-
boekt. We vinden het leuk om U te verwelkomen, maar wees er snel bij.  
Elke keer maakt de kookgroep een smakelijke maaltijd. Als het even kan gebruiken we biologische 
producten, vaak geleverd door de lokale middenstand.  
De komende maanden zal deze maaltijd steeds zijn op de laatste vrijdag van de maand en opgave 
voor deelname kan op de maandag daaraan voorafgaande, tussen 9.00 en 13.00 uur telefonisch bij 
de pastorie, tel 312228. Bij geen gehoor geen voicemail inspreken, maar later nogmaals proberen. 
 
Hieronder volgen de data voor de komende tijd en de data waarop u zich op kunt geven. 
Maaltijd   Opgave, tussen 9.00 en 11.00 uur. 
Vrijdag 24 april  Maandag 20 april 
Vrijdag 29 mei   Maandag 25 mei 
Vrijdag 26 juni   Maandag 22 juni 
Vrijdag 31 juli   Maandag 27 juli 
Vrijdag 21 aug   Maandag 17 aug 
Vrijdag 25 sept  Maandag 21 sept 

Maaltijd Jacobuskerk 

Nieuws van de Locatieraad 

nieuwe Burgemeester”.  Onze 
“echte” burgemeester was ook 
aanwezig en hij kon er harte-
lijk om lachen. Herkende hij 
soms de verschillende kluchti-
ge scenes? Ook ons Aquarius 
koor heeft meegewerkt. Het 
werden 2 fantastische avon-
den, met echt dorpstoneel. Zie 
verslag. 
De Sponsorloop en het MVO 
Walking Diner, zou het door-
gegaan zijn?  
Wat wel door gaat is de BBQ 
voor vrijwilligers en koorleden 
op zaterdag 11 juli. 
Ons Aquarius koor is inmid-
dels begonnen met de repeti-
ties voor de Passion van 
2021. 
Corrie Kerssens heeft er weer 
een pakkend, eigentijds ver-
haal voor geschreven.  
De dakdekker is inmiddels be-
gonnen met het vervangen 

van het rubberoord van zo-
wel kerk als pastorie. Het is 
een hele klus. 
Het laatste jaar hebben we 
te maken met een kleine 
groep jongeren die rond de 
kerk hangen.  
Zij kunnen daar uit de wind 
in de portieken staan. Wij 
zijn daar niet gelukkig mee. 
Voor de dienst moeten we 
de peuken, lege blikjes, 
bierflesjes opruimen. Waar 
is dat nou goed voor. Begin 
febr. zijn er 2 lampen ver-
nield en het glas van het 
mededelingen kastje kapot 
geslagen.  
Jongens, hou daar a.u.b. 
mee op.  
Ouders, neem uw verant-
woordelijkheid en spreek 
uw kind hier op aan! 

Gerard Kaptein, 
vz Locatieraad Jacobus. 

Virus. 
Als U dit leest is het virus ho-
pelijk zijn hoogtepunt voorbij. 
We zagen de beelden uit Chi-
na en voorzagen toen niet, dat 
het hier ook zo ver zou komen. 
Ja dus.  
In september is ons dames en 
herenkoor gaan repeteren om 
tijdens een uitvaart te kunnen 
zingen. Afgelopen vrijdag was 
het zover. Het werd een mooie 
dienst. Door samen op te trek-
ken blijft het mogelijk, om een 
afscheids-vieringen, stijlvol te 
kunnen ondersteunen. Dank 
aan een ieder die hieraan 
heeft meegewerkt!  
We hebben onderdak gegeven 
aan onze toneel vereniging St 
Willibrordus die 100 jaar be-
staat. 
 3 Leden van de vereniging 
hebben een toneelstuk ge-
schreven die de prikkelende 
titel had meegekregen, “De 

Locatie H. Jacobus Major  
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Willibrordus in de kerk 

zaterdag tegemoet gezien. 
Beide avonden waren uitver-
kocht en ook op de avonden 
zelf konden we nog enkele 
bezoekers extra verwelko-
men. Nadat het Aquarius koor 
de eerste regels van het 
Akersloter volkslied ten geho-
re had gebracht kwamen de 
spelers in actie en vulden in 
opeenvolgende scenes het 
podium met voor Akersloot 
zeer bekende achtergronden 
en situaties. Het publiek in de 
kerk genoot met volle teugen 
van de perikelen van het bur-
gemeestersgezin, de dorpsfi-
guren en de raadsleden. 
Zelden kreeg een plaatselijke 
bakker zoveel applaus voor 

Een eeuw geleden besloten 
enkele parochianen dat er in 
Akersloot een RK toneelvere-
niging diende te komen en 
datzelfde jaar werd de RK to-
neelvereniging Sint Willibror-
dus opgericht. Afgelopen fe-
bruari werd dat eeuwfeest ge-
vierd met een muzikale voor-
stelling in de Sint Jacobus 
kerk. Een drietal leden van de 
club hadden hiervoor een to-
neelstuk geschreven over de 
toekomst van Akersloot nadat 
die weer een zelfstandige ge-
meente zou zijn geworden. 
Het geheel werd voorzien van 
leuke liedjes, die samen met 
het kerkkoor Aquarius ten to-
nele werden gebracht. Ruim 
een half jaar hadden de gast-, 
oud- en huidige spelers geoe-
fend op het stuk: “de nieuwe 
burgemeester”. Een week 
voor de uitvoering werd de 
kerk in gereedheid gebracht 
om dit spektakel onderdak te 
geven. Met doordachte aan-
passingen werd een prachtig 
toneel gevormd door een en-
thousiaste ploeg vrijwilligers. 
Hierna volgde op maandag de 
eerste repetitie op het toneel. 
Voor de spelers was het die 
avond nog duidelijk zoeken, 
vooral naar hun plek achter de 
coulissen. Woensdagavond 
werd er voor het eerst samen 
met het koor geoefend. Onder 
de bezielende leiding van Es-
ter kreeg het geheel vorm en 
met vertrouwen werden de 
uitvoeringen van vrijdag en 

zo’n kort optreden! Het was 
een lange avond, maar van 
horen zeggen heeft niemand 
dit als bezwaar ervaren. In 
tegendeel, voor sommige 
toeschouwers kon het niet 
lang genoeg duren. Helaas 
kwam er ook aan dit optre-
den een eind, en na een da-
verend applaus werd er nog 
lang nagepraat in de kerk. 
Na de laatste voorstelling 
werd de kerk weer in oude 
luister hersteld. De kerk werd 
weer de kerk. Al met al een 
heerlijke voorstelling waar 
bijna heel Akersloot van 
heeft genoten. 

Erwin Tiebie, 
voorzitter toneelvereniging 

Willibrordus 

 
Zoals gebruikelijk verwachten we onze gasten tussen 
17.30 en 17.45 uur en zullen rond de klok van 18.00 uur 
aan tafel gaan. 
We vragen van elke deelnemer een bijdrage van 5 Euro, 
op de avond te voldoen. 
We maken de maaltijden voor iedereen die het gezellig 
vindt om samen te eten!  
Mogen we U ook eens begroeten? 

 Kookgroep Jacobus  
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In het laatste parochieblad 
schreef ik nog over kerstenge-
len en nu is het al weer Pa-
sen. Je hoort het vaak zeg-
gen: “Wat gaat de tijd snel”. 
Velen, of dat nu jonge men-
sen zijn of ouderen, zullen dit 
herkennen. Daarom een goed 
advies van mij: Gebruik de tijd 
die je krijgt. Dit kan op veel 

manieren. Je werk, je hobby, 
je gezin, vakanties en er hoort 
gelukkig bij velen ook vrijwilli-
gerswerk bij. Vrijwilligers, hoe 
zou de maatschappij er uit-
zien als deze groep mensen 
er niet meer zou zijn. Dit geldt 
natuurlijk ook voor de kerk en 
het parochiële leven. Geluk-
kig hebben wij nog een grote 
groep mensen die zich hier-

voor inzet.  
Maar toch……… meer men-
sen erbij zou geweldig zijn. 
We constateren dat de huidi-
ge groep mensen, met alle 
respect, ouder wordt. Er zijn 
in de diverse werkgroepen 
mensen, die het al vele tien-
tallen jaren met veel passie 
en inzet doen. Maar deze 
mensen hebben ook al eens 

De drie Egmonden 

Parochienieuws 

Al vele jaren hebben we onder de titel ‘Bij Ma-
ria op de koffie’ een speciale viering in de 
maand mei. Vorig jaar hebben we besloten de-
ze viering te houden in de kapel van onze kerk. 
En daar mochten we heel positieve reacties op 
ontvangen. Oké, we hebben dan weliswaar een 
mooi kerkgebouw, en ook wanneer je met niet 
zo veel mensen bent, is er toch altijd nog de 
intimiteit die eigen is aan de kerkruimte. Maar 
zo met elkaar in de kapel dat gaf net even dat 
beetje meer sfeer. 
Naast de term ‘dagkapel’ worden zulke kapel-
len veelal ook aangeduid met de naam 
‘Mariakapel’. En we hebben daar ook een beel-

tenis van Maria, die een aantal jaren geleden 
door Hanneke van Leeuwen is gerestaureerd. 
En ook een schilderij, van de hand van pastoor 
van de Berg, uit de nalatenschap van Klaar 
Renkel, eveneens door Hanneke onder handen 
genomen, siert deze kapel. Alle reden dus om 
bij een viering waarin Maria een hoofdrol 
speelt, precies daar te houden. 
U bent dus allen uitgenodigd op vrijdag 1 mei in 
de kapel van onze kerk. We beginnen om 
10.00 uur en na afloop bent u welkom in de 
ontmoetingsruimte van onze kerk om nog te 
genieten van een op thee of koffie. 

Henk Hudepohl. 

Bij Maria op de koffie 

Lief en Leed 

Overledenen 
 

Rosina Divera (Roos) Hollenberg - Limmen 
* 03-06-1929 † 27-02-2020 
 

Paul Kerssens 
* 18-08-1930 † 05-03-2020 
 

Margaretha (Grietje) Verduin - Krom 
* 01-12-1926 † 08-03-2020 
 

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost. 
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.  



 
23 

Gouden bruidspaar 

In de goed gevulde kerk van Egmond aan den 
Hoef is op 23 februari, tijdens de zondagse eu-
charistieviering, het gouden huwelijksjubileum 
van Mart en Rineke Houtenbos herdacht. In de 
overweging wist pastor Mantje een mooi ver-
band te leggen tussen het bruidspaar en het 
evangelie van die dag. Aan het einde van de 
dienst overhandigde Kees van Went namens 
het bestuur van de parochie Bron van Levend 
Water aan beiden de parochiemedaille. 
 
Het bruidspaar is altijd erg betrokken bij de Eg-
mondse Kerkgemeenschap. Beiden zijn actief 
bij de organisatie van de kerkenveiling. Mart 
heeft zich onder andere verdienstelijk gemaakt 
als bestuurslid, locatieraadslid, penningmees-
ter, begraafplaatsbeheerder, koster en collec-
tant. Rineke is naast lectrice de laatste jaren 
ook voorzitster van de Caritas, waarbij ze veel 
tijd heeft gestoken in het organiseren van maal-
tijden en de kerstmiddag voor ouderen. Ook de 
kerstpakkettenactie is onder haar leiding een 
jaarlijks terugkerend succes. 

Na afloop van de viering was er in de ontmoe-
tingsruimte nog een gezellig samenzijn waarbij 
Felix van Hulsen het bruidspaar toesprak en 
een cadeau namens de leden van de Caritas-
groep overhandigde. 

Kees van Went 
Secretaris parochie bestuur 

aangegeven, dat het mooi 
is geweest en dat zij eigen-
lijk willen stoppen. Maar 
hun binding met kerk en 
parochie is zo groot dat zij 
liever geen leegte achter 
willen laten. Dus daarom bij 
deze een oproep, het 
mooist zou zijn aan jonge-
ren,: “IS HET IETS VOOR 
JOU!!!!” 
Er is genoeg te doen. Of 
het nu gaat om koorzan-
gers, tuinwerkers, kerk-
schoonmakers, voorgan-
gers, kosters of lectoren, 
we kunnen iedereen ge-
bruiken. 
 
Bovenstaande bewijst dat 
er genoeg te doen is in de 
parochie en we proberen 
actief te blijven. Zo hebben 
er in januari en februari 4 
avonden plaatsgevonden 
waarop de lectoren bij el-
kaar zijn geweest om de 
puntjes weer eens op de i 
te zetten. Onder leiding van 

pastor Hudepohl en Marius 
Prein kwamen de lectoren 
bijeen om mogelijk iets bij 
te leren. Marius is leer-
kracht, regisseur bij een 
toneelvereniging en al vele 
jaren betrokken bij het 
vormselproject in Heiloo. 
Het ging op deze avonden 
om de manier van lezen en 
de houding op het priester-
koor. Op de eerste avond 
kregen we meteen de vol-
gende zin onder ogen: 
“Ga jij naar school?” Het 
lijkt simpel, maar deze 
vraag kan je op verschillen-
de manieren lezen. Pro-
beert u het maar. Dit waren 
handreikingen waarmee 
duidelijk wordt gemaakt 
hoe je de toon kan zetten. 
Heel interessant. Ook heel 
belangrijk bij het lezen van 
de soms moeilijke lezingen 
uit de Bijbel tijdens de vie-
ringen. Er werd met elkaar 
gesproken en uiteraard in 
de kerk gelezen om zo naar 

elkaar te luisteren en waar 
mogelijk van elkaar te le-
ren. Na de vier avonden 
keken de “cursisten” met 
een goed gevoel hierop 
terug. Ook Henk en Marius 
waren meer dan tevreden. 
Marius maakte de lectoren 
van de Egmonden een 
groot compliment, door te 
zeggen dat hij zeer te spre-
ken was over het niveau 
van de vrijwilligers die zich 
op deze manier inzetten 
voor de parochie. Als dank 
voor de inzet kregen Henk 
en Marius op de laatste 
avond een bloemetje aan-
geboden van de lectoren. 
 
Dit jaar voor het eerst de 
goede week en Pasen in 
één kerk voor de drie Eg-
monden. Laten wij er in de-
ze nieuwe geloofsgemeen-
schap zinvolle dagen en 
een ZALIG PASEN van 
maken. 

Kees Kager. 
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Kerkbalans 2020 

De Actie Kerkbalans 2020 kwam dit jaar in Eg-
mond aan den Hoef de nodige obstakels op haar 
weg tegen door de overgang van een nieuwe le-
denadministratie en miscommunicatie. Mocht u 
de Actie Kerkbalansfolder dubbel of onterecht 
hebben ontvangen, onze welgemeende excuses 
hiervoor. Wij proberen alle zaken die wij zijn te-
gengekomen op te lossen. 
 
Heeft u een bijdrage overgemaakt of toegezegd, 
of een bedrag in de envelop gedoneerd, dan wil-
len we u daar hartelijk voor bedanken. Bent u dat 
vergeten of heeft u de folder onverhoopt niet ont-

vangen, dan kunt u alsnog uw bijdrage overma-
ken op: 
Rabobank rekeningnummer NL41 RABO 0315 
7479 94 t.n.v. RK par. Bron van Levend Water, 
inzake 3 Egmond  met vermelding “Kerkbijdrage 
2020”. 
 
Tot slot een woord van dank aan alle vrijwilligers 
die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met 
de Actie Kerkbalans. Hartelijk bedankt voor jullie 
inzet, zonder jullie was dit niet gelukt! 

Astrid Wittebrood – Schouten 
parochie coördinator 

Lief en Leed 

Overledenen 
Jantje (Jannie) Baltus - Schoen 
* 10-03-1957 † 23-01-2020 
 

Adrianus Johannes (Arie)
Admiraal 
* 24-10-1932  † 24-01-2020 
 

Nicolaas (Nic) Pepping 
* 24-07-1929  † 04-02-2020 

Cornelia Margaretha Maria (Corrie) van Mourik 
– van Velzen 
* 08-02-1932  † 15-02-2020 
 

Elisabeth Maria Clara (Els) Hopman – Wiering 
* 06-12-1941  † 29-02-2020 
 

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om 
kracht en troost. 
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.  

Een dag met een Gouden Rand 

23 Februari 2020, wij hebben warme herinne-
ringen aan die dag. 
Precies de dag dat het 50 jaar geleden was dat 
wij in het huwelijk zijn getreden. 
We begonnen met een feestelijke Eucharistie-
viering met een prachtig koor Soli Deo Glorie 
die de Canadese mis heeft gezongen en mooi 
Ave Maria met persoonlijke woorden van Pas-
toor Mantje. 
Omringd door kinderen, kleinkinderen, familie 
en vrienden werden wij, Bruidspaar Martin en 
Rineke Houtenbos, door de secretaris van het 
parochiebestuur Kees van Went verzocht om 
naar voren te komen. 
Kees had een prachtig en persoonlijk woordje 
op papier gezet. Hij vertelde over onze activitei-
ten (en dat zijn er best veel) in de parochie van 
de H. Margaretha Maria Alacoque. 
Ook pastoor Mantje deed een duit in het zakje. 

Hij zei dat hij niet naar woorden hoefde te zoe-
ken omdat hij ons kent en weet waarvoor we 
staan. 
Wij kregen beiden uit handen van Keest van 
Went de kerkelijke onderscheiding op gespeld 
van Bron van Levend Water met een oorkonde 
en een prachtig boeket bloemen. 
Wij waren zeer verrast. 
In de ontmoetingsruimte stond de koffie en 
koek klaar en door de Caritas werd er nog een 
cadeau overhandigd met een geweldig mooi 
boeket en een hele originele kaart. Super 
Leuk!!! 
De hele parochiegemeenschap leefde mee. 
Wij kijken met plezier terug op een fantastisch 
feest en dank voor alle felicitaties. 
 
Je bent pas rijk wanneer je iets bezit dat 
niet te koop is. 

Hartelijke groet, Martin en Rineke Houtenbos. 
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Hoeverveiling 2020 

De jaarlijkse Hoeverveiling ten bate van kerk en verenigingsleven in Egmond aan den Hoef wordt dit 
jaar gehouden op zaterdag 7 november in het Dorpshuis de Hanswijk.  
 
Het verplaatsen van de veiling naar het najaar is prima verlopen en het veilingcomité hoopt er dit jaar 
weer een succes van te maken. Dat kan niet zonder de hulp van vrijwilligers. 
Wil je ook meedoen met dit jaarlijkse evenement meld je dan bij Kitty Molenaar (tel. 06-10 10 19 72) of 
bij het parochiesecretariaat.       Comité Hoeverveiling 

Het is zo gewoon om een schone en stralende kerk binnen te stappen. Wat is het dan fijn om een groep 
kerkwerksters uit Egmond aan Zee vier à vijf keer per jaar te mogen begroeten, die dit mede mogelijk 
maken. Zij zouden graag ondersteuning vanuit Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef ontvangen. 
Vele handen maken licht werk en het is ook nog eens gezellig. 

 

Maandag 6 april, voor Pasen, komen de dames van 13:30 uur tot ca. 
15:30 uur weer samen in de H.M.M. Alacoque kerk. Naast het schoon-
maken is er natuurlijk ook tijd voor een praatje en drinken we samen 
gezellig een kopje koffie of thee. 
 

Helpt u mee?  
De dames zouden hier heel blij mee zijn en kijken uit naar uw komst. 

Met vriendelijke groet, 
Astrid Wittebrood – Schouten parochie coördinator 

072-506 13 64, coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl 

Gezocht: Mensen die de kerk willen laten stralen! 

Caritas Egmond 

Caritas Egmond-Binnen:     
NL63 RABO 0315700165 
t.n.v. Parochiële Caritas in-
stelling 
 

Caritas Egmond a/d Hoef:  
NL93 RABO 0315782269  
t.n.v.RK Parochie Egmond a/
d Hoef 

Weet u iemand in uw omgeving 
die dit steuntje misschien nodig 
hebben, kunt u dit doorgeven. 
 

Voor Egmond-Binnen aan: 
aejvandermolen@gmail.com   
(mob. 06 46 223 860) 
  
Voor Egmond a/d Hoef aan: Ri-
neke Houtenbos  (tel: 072-
5061090 )  
 

U kunt ons ook steunen door 
een bijdrage te storten. Wij zor-
gen er dan voor dat dit goed te-
recht komt bij hen die dit nodig 
hebben.  
 

Tijdens de afgelopen feestda-
gen hebben wij weer iets, ook 
dank zij uw steun, kunnen bete-
kenen voor onze medemensen 
die het niet zo breed hebben. 
Voor hen is helaas niet alles 
vanzelfsprekend. 
Het blijven steunen van onze 
dorpsgenoten, die hiervoor in 
aanmerking komen, is van groot 
belang voor onze Caritas werk-
groepen  
Niet alleen financiële steun, 
maar ook om mensen, die dit 
even nodig hebben, een hart 
onder de riem te steken, b.v. 
tijdens ziekte of na een groot 
verlies. 

mailto:aejvandermolen@gmail.com
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ADRESSEN 

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@rk-bronvanlevendwater.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: willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl 

 

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten 
Telefoon: 072-506 13 64 

Email: coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl 
 

Begraafplaatsen BvLW: 
Willibrordushof, Heiloo: 

Email: willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl 
Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot: 

jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl 

Rinnegom, Egmond Binnen: 
rinnegom@rk-bronvanlevendwater./nl 

De Karmel, Egmond aan den Hoef: 
dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl 

 
Caritas Bron van Levend Water/Cornelius: 
T. van Diepen, secretaris 
Telefoon: 072-533 74 08 
Email: secr.swvcaritas@gmail.com 

Locatie H. Willibrordus 
 

 Adres:  Westerweg 267  

  1852 AG Heiloo 

 Telefoon: 072-533 09 06 
  

 
 

 
 

Pastor: Herman Helsloot, pr.: 06-22 37 10 40  
pastoor@rk-bronvanlevendwater.nl 

Diaken: Paul Bindels 

p.bindels@rk-bronvanlevendwater.nl 

Secretariaat: 

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur 
willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl 

maandag speciaal voor kerkhofbeheer 
Email: willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl  

vrijdag speciaal voor opgeven intenties 

Email: misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl 
 

Locatie H. Jacobus Major 
 

Adres: Kerklaan 37   

1921 BK Akersloot 
Telefoon: 0251-31 22 28 

    
 

 

 
 

Pastor: Henk Hudepohl:06-13 49 25 65 
h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl 

Secretariaat: 
Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur 

jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.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 
h.hudepohl@rk-bronvanlevendwater.nl 

Secretariaat: 

Openingstijden: ma en do 9.00 tot 12.00 uur 
rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl 

http://www.rk-bronvanlevendwater.nl
mailto:financieel@willibrorduskerk-heiloo.nl
mailto:pastor@willibrorduskerk-heiloo.nl
mailto:henkhudepohl@gmail.com
mailto:henkhudepohl@gmail.com


 

Jullie vragen hoe  

is de opstanding der doden? 

ik weet het niet 

 

Jullie vragen wanneer 

is de opstanding der doden? 

ik weet het niet 

 

Jullie vragen komt er 

een opstanding der doden? 

ik weet het niet 

 

Jullie vragen komt er 

geen opstanding der doden? 

ik weet het niet 

 

Ik weet alleen  

waarnaar jullie niet vragen: 

de opstanding  

van hen die leven 

 

Ik weet alleen  

waartoe God ons oproept: 

tot opstanding  

vandaag en nu 

 

   Kurt Marti 

 

Goede Week en Zalig Pasen! 

Pastores Herman Helsloot, 

Henk Hudepohl, 

Nico Mantje, 

Johann Olling, 

Diaken Paul Bindels, 

mede namens  

alle andere voorgangers 


