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COLOFON 

De volgende Bron van Levend Water  

verschijnt op   31 oktober 
 
 
Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden, 
 

kunt u uiterlijk 5 oktober 
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. 

Bijschrift achterzijde: 
 
Eén van de redactieleden 
van dit blad hoorde ooit in 
een viering een aanspre-
kende tekst getiteld “De 
Droom”. 
Deze tekst vindt hebben we 
op de achterpagina ge-
plaatst. 
 

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

De inhoud  van het gedicht op de achterzijde 
van dit parochieblad, herinnerde aan de brief 
die bisschop Jan Hendriks bij zijn aantreden 
vorig jaar aan de parochies stuurde. Graag wil-
len we die brief (nogmaals) plaatsen. De bis-
schop benoemt vier thema’s die zijn beleid in 
het bisdom gaan bepalen.  
 
Wij zijn ‘Samen Kerk’ 
Dat is niet alleen de naam van ons bisdomblad, 
maar vooral een belangrijke werkelijkheid: wij 
moeten en mogen het samen doen. Wij staan 
als gedoopte en gevormde christenen samen 
voor dezelfde opdracht, we hebben de roeping 
elkaar te inspireren en te bemoedigen en con-
creet onze verbondenheid te beleven. Dat doen 
we met eerbied en respect voor de verschillen-
de charisma’s, talenten en spiritualiteiten die er 
in onze katholieke Kerk zijn. Daarbij denk ik 
aan de vele vrijwilligers die in onze parochies 
actief zijn. In ons bisdom beleven we de ver-
bondenheid met gelovigen van alle nationalitei-
ten, met jongeren en ouderen: wij zijn samen 
dat Lichaam van Christus dat de Kerk is, wij 
vormen samen één gemeenschap.... 
 
Kerk zoekt contact, zoveel mogelijk en met ie-
dereen 
Zij is wezenlijk missionair. Paus Franciscus 
heeft dit onderstreept: hij wil een Kerk die erop 
uit gaat en wegen zoekt om in contact te zijn 
met de mensen in onze samenleving. Welke 
wegen kunnen we vinden om hen in aanraking 
te brengen met de waarde van ons geloof? En 
de blijde boodschap van de verrezen Heer? 
Vaak valt het licht op wat niet mag: “Gij zult 
niet...”. Veel mensen kennen van het geloof 
alleen de verboden, terwijl je die pas kunt 
plaatsen als je de schat van het geloof en van 
de relatie met Jezus Christus hebt ontdekt. 
Voor iedere geloofsgemeenschap in ons bis-
dom is het dus wezenlijk erop uit te gaan, men-
sen in contact te brengen met de rijkdom van 
het evangelie en de stappen van hun groei te 
respecteren. Daarom zullen ook bredere en 
actueel maatschappelijke initiatieven welkom 
zijn en nodig; ze kunnen mensen op de weg 
van het evangelie plaatsen. 

 
Christen-zijn uit zich in daden 
Niemand kan christen-zijn zonder daden van 
concrete naastenliefde. In wat we doen voor  
onze naaste, wordt christen-zijn zichtbaar en 
concreet. Dáárin wordt duidelijk dat christenzijn 
niet om ‘mooie woorden’ gaat, maar dat het 
écht is (vgl. 1 Joh. 3, 16-18). De beleving van 
de onderlinge liefde en de zorg voor armen en 
mensen in nood was hét kenmerk van de eer-
ste christenen. Anderen werden daardoor aan-
getrokken en wilden het evangelie en de ge-
loofsgemeenschap leren kennen (vgl. Hand. 2, 
42-47; 4, 32-36). Caritas is dus een wezenlijk 
en aantrekkelijk aspect van ons kerk- en chris-
ten-zijn; inzet voor caritas en vriendschap met 
de armen zijn noodzakelijk. 
 
Jongeren en gezinnen hebben recht op onze 
aandacht 
Jonge katholieken – jongeren en gezinnen – 
vinden niet altijd gemakkelijk een structuur en 
stimulans om hun geloof met leeftijdgenoten te 
beleven. Zij zijn bezig hun leven vorm te geven 
en hun kinderen op te voeden. Het is daarom 
van groot belang dat we aan hen gemeen-
schap, steun en vorming bieden om hun mooie 
roeping – waar in onze tijd te weinig aandacht 
voor is – waar te kunnen maken. 
 
Bisschop Jan Hendriks, 1 juni 2020 

Samen kerk 
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Als God spreekt 

Als Adam en Eva van de boom 
eten zullen zij kennen goed en 
kwaad lezen we in Genesis 
(Gen 1:3). Met als verschil dat 
de slang Eva belooft gelijk te 
worden aan God. 
Een belangrijk verschil is in de 
belofte van de slang dat de 
mens Goddelijk kennis leert 
over goed en kwaad.  Een hal-
ve waarheid want gelijk aan 
God worden ze niet. 
De mens verliest door gelijk 
aan God te willen zijn een deel 
van zijn menszijn. In onze we-
reld zien we datzelfde maar al 
te vaak terug, mensen die zich 
gelijk aan God willen stellen en 
daarbij steeds minder mense-
lijk worden. Als God spreekt 
over de Tien Woorden, geeft hij 
de mens juist zijn menselijk-
heid weer teug. In die zin zijn 
het ook woorden van genezing. 
Het stelt de mens in staat zijn 
levensopdracht te vervullen 
door te leven in verbondenheid 
met God en het leven in liefde 
door te geven. Gods Tien 
Woorden ontvangen is zich 
open stellen voor woorden die 
anders zijn dan andere woor-
den, omdat zij eenieder in staat 
stellen te leven. In die zin is 
ieder mens die de Tien Woor-
den van God of de twee woor-
den van Jezus; “God boven 
alles en je naaste liefhebben 
als jezelf”, in staat zijn leven 
volledig aan te gaan.  

Met vriendelijk groet, 
P.A.E. Bindels Pr. 

De Israëlieten proefden hun 
vrijheid en vierden die ook. 
Maar echte vrijheid gaat niet 
zonder God. Echte vrijheid is 
ook niet hetzelfde als wette-
loosheid. 
Het resultaat daarvan werd al 
heel snel duidelijk, ze organi-
seerden grote feesten en 
maakten een gouden kalf om 
daar mensen aan te offeren. 
Bevrijding en vrijheid zijn de 
grote thema’s waarop de 
Thora stoelt. Het gaat om 
Liefde, tussen God en men-
sen en tussen mensen on-
derling. Om deze twee groot-
heden vorm te geven en te 
enten op de stam van het in 
Egypte ontstane volk geeft 
God de Israëlieten de Tien 
Woorden. 
 
Het tweede Gebod-Woord is: 
“Gij moet de Heer uw God 
beminnen met heel uw hart, 
met heel uw ziel en met al uw 
krachten.” (Dt 6:4) Beminnen 
is een sleutelwoord in de tien 
geboden. Om een klimaat te 
scheppen waarin de mens 
goed kan leven, maar even 
belangrijk waarin zijn naaste 
goed kan leven, is Gods be-
doeling. De Tien Woorden 
ordenen het leven naar een 
hemelse en aardse ordening. 
In die zin is de Thora en 
daarin de tien geboden het 
centrum en fundament van 
het Joodse volk en Gods ant-
woord op het verlangen van 
de mens te kennen goed en 
kwaad. 

Toen ik enige tijd geleden ie-
mand hoorde zeggen, weet je 
dat dan niet? Je hoort als recht 
geaarde Nederlander de wet 
toch te kennen! Dacht ik ja, de 
Nederlandse wet bestaat inmid-
dels uit meer dan veertigduizend 
artikelen. Daar hebben de Isra-
ëlieten het toch makkelijker. Zij 
hadden maar tien wetten of ge-
boden zoals wij dat oudsher 
noemen. 
Misschien waren het er wel twin-
tig omdat Mozes de eerste tafels 
toch stuk had gegooid, toen hij 
van de berg af kwam, omdat het 
volk in zijn afwezigheid een gou-
den kalf had gemaakt en die 
aanbad. Maar nee er staat dat 
Mozes dezelfde tien geboden 
nog een keer van God kreeg. 
 
In de oude handschriften en in 
sommige Joodse vertalingen 
van de Thora spreekt men niet 
van tien geboden of wetten maar 
van Tien Woorden gesproken 
door God. Misschien is dat wel 
veel passender. Het eerste ge-
bod is immers geen gebod maar 
een kennisgeving en een inlei-
ding “Ik ben de Heer uw God, 
die u heeft weggeleid uit het sla-
venhuis van Egypte. (“Ex 20:2 
Dt 5:6) Een rabbijn vertelde mij 
eens: het zijn stuk voor stuk 
woorden van God waaruit zijn 
liefde spreekt. Zij zijn het funda-
ment van de nieuw te vormen 
samenleving die God met hen 
wil opbouwen. Als de Israëlieten 
uit Egypte weg trekken missen 
ze alle kaders die een samenle-
ving nodig heeft om te kunnen 
functioneren. 

Retraite Affligem 2021 

12 juli was het weer zo ver, ik mocht een week-
je op retraite.  
 
Het is voor een priester gebruikelijk dat hij ieder 
jaar een retraite houdt, moet u weten. Dit is een 
moment van bezinning, rust en gebed. Maar 
ook een moment van genieten. Ik ga daarvoor 

meestal naar een klooster en heb zo al menig 
bijzondere plaats mogen bezoeken. 
 
Kloosters zijn voor retraites een uitgesproken 
mooie plaats omdat je mee kan bidden met het 
koorgebed van de monniken die vaak op 
prachtige stille plekken wonen waar het goed 
toeven is. Dit jaar mocht ik mee leven met de 
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Orgelfietsroute Heiloo 
Orgelmuziek saai en alleen voor tijdens de 
kerkdiensten? Spring op de fiets en volg 
deze speciale orgelroute die u langs 4 bij-
zondere, monumentale plekken in Heiloo 
voert en die laat zien en horen dat orgel-
muziek ook anders kan zijn! De diverse 
organisten spelen op hun eigen orgels, 
maar combineren dit soms met solisten en 
moderne composities! 
Begin bij Gerard Leegwater met de 2 or-
gels van de Witte kerk, fiets door naar de 
Ter Coulsterkerk om vervolgens bij orga-
niste Zana Naidionova te komen in de Wil-
librorduskerk. Van daar uit trapt u door 
naar het orgel in de grote kapel van het 
Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, 
waar Alexander Pavloff het orgel zal be-
spelen.   

Toegang gratis, maar reserveren verplicht: info@olvternood.nl  

Start: 11.00 uur bij de Witte Kerk 
vol = vol 

monniken van Affligem, ja dat is hetzelfde 
klooster waar dat beroemde bier vandaan 
komt! De monniken van Affligem wonen zo een 
vijftien kilometer westelijk van Brussel in een 
prachtig groot klooster wat deels is gebouwd 
door de bekende architect Alexander Krophol-
ler die ook de abdij van Egmond heeft ontwor-
pen. Terwijl ik aan het genietend was van de 
schoonheid de eenvoud en robuustheid van die 
architectuur dacht ik, het gebouw is echt  een 
spiegel van wat de monniken zijn. Eenvoud, 
spreekt uit hun manier van leven omdat, on-
danks dat het een heel groot gebouw is waar in 
ze leven, de monnik zelf geen bezittingen heeft 
en alles deelt met zijn medebroeders. Robuust-
heid is de spiegel van hun gebedsleven, daar 
waar een priester nogal eens zijn breviergebed 
vergeet omdat hij druk is met andere bezighe-
den, zullen de benedictijnermonniken geen ge-
legenheid voorbij laten gaan om te bidden en 
God lof te brengen. Schoonheid is misschien 
wel de lijfspreuk van de benedictijnse liturgie. 
Liturgie, vieren is een van de spiritualiteiten van 
het benedictijnse leven samen met werken. 
Ora et labora, (bid en werk) leerde de vader 
van het westers monnikenleven St. Benedictus. 
Met dankbaarheid kijk ik terug op de gastvrij-
heid van de Monniken van Affligem en kijk al 
stilletjes weer uit naar de volgende retraite. 

Met vriendelijk groet, 
PA.E. Bindels Pr. 

Zaterdag 11 september: Nationale orgeldag 

mailto:info@olvternood.nl
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Heilige van de maand; Ignatius van Santhià 

‘leven voor’ was. Hij wilde voor 
zieken en onderdrukten het le-
ven draaglijk maken en hen 
weer hoop en toekomst geven. 
Hij zocht contact met mensen 
die je eigenlijk moest mijden, 
omdat ze door ziekte of zonde 
onrein zouden zijn. Zo doen 
was sociaal ongepast. Maar 
ongeacht de risico’s die het met 
zich meebracht bleef hij met 
zieken, onderdrukten en geme-
den mensen omgaan, gewoon 
omdat ze er waren en hem om 
hulp vroegen. Door het leven 
van anderen te verlichten, zou 
het zijne er niet gemakkelijker 
op worden, maar dit nam hij 
voor lief. Zeventien eeuwen na 
Christus treffen we een mens 
die zich het lot van een van zijn 
leerlingen aantrok en die de 
last, voor deze jongen te zwaar 
geworden, heeft willen dragen. 
Mensen hebben ook daarin een 
wonder gezien. 
 
Steun: 
Mensen kunnen het leven niet 
alleen leven. Ze hebben elkaar 
nodig; dit is van alle tijden. Va-
ker dan we willen, staan we 
voor situaties die van ons het 
onmogelijke lijken te vragen. 
Ziekte en ouderdom verzwak-
ken een mens en maken het 
leven moeilijk. Wanneer een 
oud of ziek lichaam te zwaar 
wordt om zichzelf te dragen, 
wanneer het te stram of te slap 
is om zelf nog te bewegen en 
zich te verzorgen, wanneer de 
geest moe en futloos is of be-
drukt, doen we een beroep op 
anderen om onze last te ver-
lichten. 
 
Zorg: 
Familieleden en vrienden leven 
gelukkig vaak mee en zijn heel 
zorgzaam; zeker als het erop 
aankomt. Met liefde dragen zij 
een deel van de last; ook vaak 
met verdriet om hoe iemand 
moet lijden, kan veranderen. 
Professionele verzorgenden en 
verplegenden staan iets verder-
af; vanwege de dagelijkse routi-
ne. Het werk is voor lichaam en 

geest erg zwaar. Bovendien 
reageren veel mensen door 
ziekte of spanning vaak niet 
fijngevoelig op de mensen om 
hen heen, soms reageren ze 
zelfs hun woede of verdriet op 
hen af. 
Het is dus niet verwonderlijk 
dat mensen die de last van een 
ander willen verlichten er zelf 
een flinke last bij krijgen. Maar 
ze nemen die voor lief. Dit is 
geen wonder, ze hebben het 
immers graag voor die mens 
over. Ze hoeven er zelf niet 
beter op te worden, want ze 
weten zich gesteund door an-
deren om hen heen, door het 
team en de gemeenschap 
waarin ze staan. Zo zou het 
tenminste moeten zijn. 
 
Wonder: 
De samenleving kijkt dikwijls 
neer op de zorgsector. Het 
wordt laag betaald en slecht 
begrepen. De werkdruk is hoog 
en tijd voor persoonlijk contact 
dat niet tot de behandeling 
hoort, is er steeds minder. Het 
lijkt ook bijna onmogelijk ge-
worden om thuis voor oude of 
langdurig zieke familieleden te 
zorgen. Wie heeft er nog tijd 
voor? Er moet wel brood op de 
plank blijven komen! Veel van 
de zogenoemde mantelzorgers 
hebben te kampen met stress 
en eenzaamheid, omdat zij - 
vanwege het lot van een ander 
- aan huis gekluisterd zijn. Dit 
is nogal een offer. 
 
Hebben wij onze ouderen, zie-
ken en zwakkeren gestigmati-
seerd, zoals de blinden en me-
laatsen van toen? Lopen zij die 
zich het lot aantrekken van de 
sociaal ongewenste ook het 
risico van sociale uitsluiting? 
Misschien is vandaag de dag 
de zorg voor een ander nog net 
zo’n wonder als in de tijd van 
Ignatius van Santhià. In ieder 
geval heeft ooit de bereidheid 
om de last van een ander over 
te nemen en deelgenoot te 
worden in diens noodlot, ge-
tuigd van heiligheid. 

De katholieke kerk schijnt meer 
dan vierduizend heiligen te ken-
nen. Kent u ze allemaal? Wij 
niet. Hebben ze hun betekenis 
verloren? In een aantal afleve-
ringen stellen we steeds een 
heilige aan u voor, om te kijken 
welk verhaal hij of zij ons van-
daag nog te vertellen heeft. Hier 
volgt het verhaal van Ignatius 
van Santhià. 
 
Lorenzio Belvisotti werd in 1686 
te Santhià in Noord-Italië gebo-
ren. Hij was met mensen be-
gaan en probeerde voor hen 
een voorbeeld te zijn. Daarom 
wilde hij priester worden en is in 
1710 gewijd. Zes jaar later trad 
hij in bij de kapucijnen en nam 
de naam Ignatius aan. Hij was 
in de wijde omgeving bekend en 
zeer geliefd. In 1770 stierf hij in 
Turijn waar hij in een militair 
hospitaal werkzaam was. In 
1966 is hij zalig verklaard; op 22 
september - zijn sterfdag - 
wordt zijn feest gevierd. 
 
Heer, laat mij... 
Hij was bij de kapucijnen enige 
tijd novicemeester. Eén van zijn 
novicen werkte als missionaris 
in Afrika. Op een gegeven mo-
ment merkte deze jongen dat hij 
blind aan het worden was. Hij 
vroeg in een brief aan Ignatius 
om voor hem te bidden. Het 
verhaal gaat dat de novice 
spontaan was genezen en dat 
Ignatius de oogziekte van hem 
had overgenomen. Hij zou voor 
die zieke gebeden hebben: 
‘Heer, laat mij deze last maar 
dragen - hij komt net kijken:…’ 
Hij was hoe dan ook met men-
sen begaan, trok zich hun lot 
aan en wilde er zijn voor hen. 
Dit is in ieder geval de overleve-
ring. En juist omdat mensen dit 
verhaal zijn blijven vertellen, is 
hij voor velen, ook na zijn dood, 
een voorbeeld gebleven. 
 
Leven voor: 
Er klinkt in dit verhaal iets door 
van het leven van Jezus, van 
wie wordt gezegd dat het een 
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Ignatius 
Jij hebt een wonder verricht 
de last van een zieke 
op je genomen 
werd mensen tot een voorbeeld 
 
Jij bent een luisterend oor 
een reikende hand 
bescheiden, in stilte 
 
Voor jou bid ik. 
Hoe wonderlijk is je werk 
 
Paulien van Bohemen & Olaf van Amelsvoort 

Rectificatie 

In de vorige editie is helaas een foutje geconstateerd in het banknummer, in deze editie vind 
u dan ook het juiste bankrekeningnummer waar u uw bijdrage op over kunt maken. 
Excuses voor het ongemak. 
 
Weer opbouwen in tijd van versoepeling 
Houd elkaar vast! 
 
Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met elkaar. In coronatijd is juist dat samen kerk-
zijn onder druk komen te staan. Gelukkig zijn we in de kerk op talloze creatieve manieren naar el-
kaar om blijven zien. Toch blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt 
met elkaar verbonden te weten.  
 
Inmiddels komen er meer versoepelingen in de coronamaatregelen. Dat geeft hoop: straks mogen 
we weer! Wat verlangen veel mensen ernaar elkaar op zondag weer te ontmoeten en sámen te 
zingen, te luisteren naar mooie Woorden, de sacramenten te vieren. Tegelijk hebben we in de af-
gelopen tijd ontdekt dat er meer manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven. Dat houden we vast. 
 
De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Opnieuw een 
roerige periode. Laten we hierin bovenal elkaar vasthouden! Daar 
heeft de kerk uw hulp bij nodig. De coronacrisis vraagt veel van 
kerken, ook financieel gezien. Inkomsten nemen af en tegelijk zor-
gen creatieve vormen van kerk-zijn juist voor extra kosten, die ker-
ken en parochies zonder aarzelen voor hun rekening nemen. 
 
We hopen van harte dat u wilt geven voor uw parochie. Want  
elkaar vasthouden, dat kan alleen samen. Helpt u mee?  
Maak uw bijdrage over naar het centrale rekeningnummer van de 
RK Bron van Levend Water: 
NL57 RABO 0120 5009 65 tnv RK Bron van Levend Water onder vermelding van Extra Actie 
Kerkbalans. U kunt uw bijdrage natuurlijk altijd nog overmaken naar het u bekende rekeningnum-
mers van een van de locaties.  
Alvast veel dank!  
 
 
Geef voor verbondenheid met elkaar, steun uw kerk!  
Samen houden we elkaar vast in én na coronatijd. 
 
 
Hartelijke groet, Astrid Wiebering - Vlaar 
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Dit voorjaar heeft de commissie ‘rond de water-
put’ de draad weer opgenomen, nadat ook in 
het najaar 2020 bijna alle geplande bijeenkom-
sten werden afgelast. Er lagen nog wat activi-
teiten ‘op de plank’ en zo is het gelukt om in 
ieder geval voor de eerste helft van het nieuwe 
seizoen een aantrekkelijk programma samen te 
stellen.  

Rond de waterput: seizoen 2021-2022 

De folder zal vanaf begin september in alle kerken van de regio voor u klaar liggen. Ook vindt u alle 
informatie op de website www.ronddewaterput.nl Aanmelden is over het algemeen noodzakelijk. 
Dat kan via willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl of telefonisch: 072 5330906. 

Commissie ‘rond de waterput’ 
 
De komende tijd gaan onder andere de volgende programmaonderdelen van start: 
 Iedere donderdag is tussen 11:00 en 12:00 uur de Ter Coulsterkerk geopend en kunt u daar  de 

expositie ‘Op weg naar het licht’ van Marga Jelles-van Huizen bewonderen.  
 Het Willibrordushuis herbergt vanaf begin september een expositie van de groep KINK , Kunst 

in de Kerk, met de titel Schuilplaats. Elke werkdag van 9:00-12:00 uur te bezoeken. 
 Frans Moussault , musicus en Rob Hoogenboom, Franciscaan, vertellen op dinsdagavond 28 

september verhalen uit ‘De Fioretti’, een verzameling vertellingen over Sint Franciscus.        
Aanvang 19.30 uur. 

 Muziekgroep ‘Achterom’ komt met het eerder uitgestelde programma rond 75 jaar bevrijding en 
zingt en vertelt  van een oorlog die verdween, van bevrijding, van toekomst, van delen…. De 
avond vindt plaats op donderdag 7 oktober in de ter Coulsterkerk. 

 Op zondagmiddag 17 oktober, 15:00 uur, verzorgt schrijver Anton Stolwijk een lezing over zijn 
pas verschenen boek ‘Buiten Dienst’. Meer informatie hierover vindt u elders in dit blad. 

De Fioretti—verhalen op muziek 

Frans Moussault, musicus, en Rob Hoogenboom, francis-
caan, vertellen verhalen uit ‘De Fioretti’ (bloemrijke ver-
halen over Franciscus van Assisi) over de richting in je 
leven, over verbondenheid met de schepping en over 
omgaan met leed.  
Frans Moussault  neemt je met zijn basklarinet mee naar 
de diepere lagen van deze vertellingen.  
Hij speelde met het BBC Symphonie Orkest, het Konink-
lijk Concertgebouw Orkest en met het Japans Filharmo-
nisch Orkest.  
Rob Hoogenboom was eerder studentenpastor, coördina-
tor van stadsklooster La Verna en minister provinciaal 
van de Franciscanen in Nederland. 
 
Wie:   Frans Moussault en  Rob Hoogenboom 
Wanneer: dinsdag 28 september, 19.30 - 20.30 uur; 
Bijdrage:  €3,-  
Waar:         Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo 
Aanmelden:  
willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl  
of 072-5330906 

http://www.ronddewaterput.nl
mailto:willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
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Buiten dienst 

zo trouw in te zetten voor een 
parochie, ook al lijkt het onder 
hun handen af te brokkelen. 
Hij doet onderzoek naar de 
carrière van zijn vader als me-
dewerker van het inmiddels 
geruisloos verdwenen Dioce-
saan Pastoraal Centrum in 
Haarlem. Op diens oude werk-
kamer vindt hij talloze boeken 
en publicaties, zoals van de 
Acht Mei beweging. Zo pro-
beert hij zich een beeld te vor-
men van de kerk na het twee-
de Vaticaans Concilie en de 
idealen van zijn vader en hij 
realiseert zich de tragiek van 
het feit dat zijn vader het ge-
loof, dat zoveel voor hem heeft 
betekend, niet aan zijn kin-
deren heeft kunnen doorge-
ven. 
In ontmoetingen met één van 
de laatste broeders van Saint 
Louis, bij wie hij in de klas 
heeft gezeten, en met de 
hoogbejaarde parochiaan me-
neer Bakker, hoort Anton hoe 
deze heren omgaan met wat is 
geweest, met berusting en een 
eigen positieve kijk op hun le-
ven. De schrijver brengt ook 
bezoeken aan oud pastoor 
Jan Bus en aan het nieuwe 
onderkomen van het bisdom in 
Vogelenzang. Het zijn aparte 
ervaringen. Een bijzondere rol 
is weggelegd voor de twee 
Argentijnse paters van het 
Mensgeworden Woord, die dat 
laatste jaar als kapelaans in 
de Josephkerk fungeren. En 
ook pastoor Franklin Brigitha, 
die onlangs tot administrator is 
aangesteld in ónze parochie, 
wordt in het boek genoemd. 
Maar de echte helden van het 
boek zijn de vrijwilligers van 
de Josephkerk. Hun namen 
zijn verzonnen, maar ze zullen 
ongetwijfeld herkenbaar zijn 
voor mensen die in de Jo-
sephkerk bekend zijn. Hun 
gastvrijheid en collegialiteit is 
tekenend. Ik heb de 300 blad-
zijden bijna in één ruk uitgele-

zen, maar bleef er daarna lang 
over nasudderen. Ik hoop dat 
velen van u het ook gaan lezen. 
Het boek is vlot leesbaar en het 
parochieleven wordt met veel 
humor geschetst. De paperback 
is in de boekhandel verkrijg-
baar: ‘Buiten Dienst’ met als 
ondertitel ‘Toen God kleiner 
moest gaan wonen en ik mee-
keek’, geschreven door Anton 
Stolwijk. 

Marieke Hoetjes 
 
 
De uitgever stuurde ons een 
kortingsbon voor het boek 
'Buiten Dienst' van Anton Stol-
wijk, om af te drukken in het pa-
rochieblad. Deze is geldig vanaf 
1 oktober tot en met 31 decem-
ber. U vindt hem in dit blad. 
Op zondagmiddag 17 oktober 
zal Anton Stolwijk naar de Willi-
brorduskerk komen om te ver-
tellen over de achtergronden 
van, voor te lezen uit en vragen 
te beantwoorden over het boek. 
Aanvang 15:00 uur.   

Heel wat jaar geleden zei mijn 
dochter op een keer: “Mam, nu 
snap ik waarom je het zo leuk 
vindt bij de parochie. Het is net 
Timmerdorp!” Ze had meege-
holpen om de kerstspullen van 
zolder te tillen en had daarna 
een kopje koffie meegedronken 
in de Kerkstraat. Daar maakte 
ze kennis met een heel stel vrij-
willigers, allemaal druk in de 
weer met de voorbereiding van 
het kerstfeest. Ze zag dat er 
naast de weekendvieringen 
heel wat meer gebeurde in een 
parochie en dat velen er vol 
overgave een vrijwilligerstaak 
vervulden en ook gezelligheid 
vonden bij elkaar. 
Precies deze sfeer wordt mees-
terlijk onder woorden gebracht 
in het boek ‘Buiten dienst’, ge-
schreven door de Alkmaarder 
Anton Stolwijk. Wanneer hij op 
een zaterdagavond langs de 
Josephkerk aan de Singel fietst 
hoort hij de klokken luiden en 
ziet hij de deuren open staan. 
Hij hoort het orgel, de viering 
staat op het put van beginnen 
en hij twijfelt of hij naar binnen 
zal gaan. Jeugdherinneringen 
komen boven, aan het kerkbe-
zoek met het hele gezin, aan 
zijn vader, die bij het bisdom 
werkte. Op een doordeweekse 
dag gaat Anton terug en komt 
er achter dat de Josephkerk op 
het punt staat om verkocht te 
worden aan een projectontwik-
kelaar. Dan besluit hij om er 
een boek over te schrijven: over 
de herinneringen uit zijn jeugd, 
over de rol van zijn vader en 
over het laatste jaar van het ooit 
zo bruisende parochieleven. 
Als nieuw lid van het 
‘jongerenkoor vol ouderen’ be-
zoekt de schrijver de zangrepe-
tities en leert veel vrijwilligers 
kennen. Hij gaat mee op bede-
vaart naar het Putje en bezoekt 
het vrijwilligersfeest in de tuin. 
Hij probeert er achter te komen 
wat mensen beweegt om zich 



 
10 

Agapè viering in hartje Amsterdam 

de PKN. Zij allen spreken van harte hun steun 
uit aan dit initiatief, dat uitgaat van het door 
pastor Veldt en vrienden opgerichte Agapè ge-
nootschap. Dit genootschap beoogt openheid 
en gastvrijheid en verzet tegen uitsluiting en 
discriminatie.   
Dan begint de viering, temidden van het aan-
zwellende rumoer van de stad. Voor het eerst 
in zijn hele priesterleven staat onze voorganger 
niet binnen de beschermende muren van een 
kerk, maar kwetsbaar in het volle zonlicht.  We 
zingen samen, luisteren naar een verhaal en 
een gedicht. Er wordt een krans gelegd op de 
herdenkingsdriehoek die aan de kade van de 
Keizersgracht ligt. Er gaan manden rond met 
brood en kleine glaasjes druivensap en pastor 
Veldt spreekt de zegen uit, voor alle stellen die 
in liefde hun leven willen delen, waarvan hij er 
enkele met name noemt. Maar ook waaien de 
kaarsen die worden ontstoken met dezelfde 
vaart weer uit. Iemand loopt onvast rond met 
een blikje bier in de hand en geeft met harde 
stem commentaar in een vreemde taal, dan 
staat hij korte tijd stil, giet wat bier op de grond 
en gaat zijns weegs. Een scooter met twee vro-
lijke gasten rijdt herhaaldelijk langs en over-
stemt de overdenking.  
Na het slotlied klinkt spontaan het ‘Lang zal hij 
leven’ voor de 88-jarige. Midden in het  afslui-
tend woordje wordt plotseling de sirene van 
een langsrijdende brandweerwagen aangezet, 
zodat horen en zien ons vergaat. Als de auto in 
vliegende vaart richting binnenstad is verdwe-
nen zegt de spreker: “We hebben in ieder geval 
de stad in vuur en vlam gezet!” Zo’n vaart zal 
het niet lopen, maar er is op moedige wijze een 
begin gemaakt. 

Marieke Hoetjes 

Het is niet lang lopen vanaf de Marnixstraat, 
waar ik een kopje koffie heb gedronken bij fa-
milie, dwars door de Jordaan naar de Wester-
markt. De stad is nog stil. Hier en daar worden 
terrasjes opgesteld, het trottoir voor een eet-
huisje wordt schoongeveegd en uit een kroeg 
klinkt een levenslied. Ook rond de Westerkerk 
is het rustig. De meeste bankjes zijn nog leeg. 
Op het plein is in 1987 het eerste homomonu-
ment ter wereld opgericht. Het bestaat uit drie 
roze, granieten driehoeken, die zodanig zijn 
neergelegd dat ze samen een grote driehoek 
vormen. Het dient ter herdenking van alle ho-
moseksuele mannen en vrouwen die zijn ver-
volgd vanwege hun geaardheid en om hen te 
inspireren en te steunen in hun strijd voor er-
kenning en tegen onderdrukking en discrimina-
tie. 
Eén driehoek draagt de tekst ‘naar vriendschap 
zulk een mateloos verlangen’. Eén reikt met de 
punt tot in de Keizersgracht en de derde drie-
hoek is verhoogd, als een soort podium. Daar 
is vanmorgen een klein altaar opgericht, waar-
op een 7-armige kandelaar met kaarsen in de 
kleuren van de regenboog. Er zijn al wat men-
sen verzameld waaronder enkele bekenden uit 
de Corneliusparochie van Limmen. Liturgie-
boekjes worden uitgereikt en iemand vraagt de 
aanwezigen of ze alvast mee willen zingen om 
de liederen te oefenen. En daar staan we, mid-
den in Amsterdam in de stralende zon en zin-
gen ‘Wees hier aanwezig…’ en ‘Licht dat ons 
aanstoot’. Langzamerhand komen er meer 
mensen bij, ook wat kerkgangers uit de Wes-
terkerk, die net uitgaat. Er komt een politie-
agent aanlopen die even met de organisatoren 
spreekt. Het blijkt in orde, een korte manifesta-
tie is geoorloofd. 
Om half twaalf hangt pastor Jan Veldt zijn stola 
om en neemt plaats achter het altaar. Hij heeft 
vandaag, op zijn 88ste verjaardag, deze bijzon-
dere bijeenkomst met hulp van vrienden  geor-
ganiseerd. Vooraf horen we de teksten van en-
kele adhesiebetuigingen: van abt Bernardus 
Peeters, voorzitter van de Konferentie van Ne-
derlandse Religieuzen, van Dirk Jan Schoon, 
oud-katholiek bisschop van Haarlem en van 
René de Reuver, de algemeen secretaris van 
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Wij komen allemaal voort uit liefde en genade.  
En wij zijn allen geschapen naar Gods beeld. 
 
De regenboog begint met de kleur rood voor 
leven, 
leven in de geborgenheid van liefde, 
en de kleur van kracht en moed, 
die nodig zijn om een andere weg te gaan, 
dan van je verwacht wordt, dan de norm aan-
geeft. 
 
Oranje staat voor de geneeskracht, 
de helende kracht van gemeenschap, 
van mensen die verantwoordelijkheid nemen 
voor zichzelf en elkaar.  
 
Het geel van het zonlicht, dat groei mogelijk 
maakt en bloei. 
Licht dat leven geeft en de aarde verwarmt 
de aarde waar de mens soms een puinhoop 
van maakt. 

De kleuren van de regenboog 

Groen is de leefruimte om ons heen, 
wij zijn rentmeester van de natuur, 
en willen zorgen voor de aarde die wij bewo-
nen. 
 
Blauw is het symbool van de sereniteit, 
waarmee mensen elkaar zouden moeten beje-
genen. 
 
Violet, tenslotte, staat voor karakter, 
dat wat ieder mens uniek maakt en onder-
scheidt. 
 
Samen vormen zij de regenboog van hoop. 
Hoop dat alle mensen elkaar in de ogen durven 
kijken  
en hun medemens zien, 
ieder met een eigen geaardheid, voorkeur en 
smaak.  
De regenboog voor ons verlangen 
om leven in harmonie, 
met elkaar en met onszelf. 

Steunpunt Verlies en Rouw 

Op zaterdag 30 oktober organiseert het Steunpunt Verlies en Rouw 
van stichting de Zwaan een gedenkmiddag: voor iedereen die een 
dierbare mist. Deze gedenkmiddag vindt plaats in kerkelijk centrum 'de 
Blije Mare' (naast het winkelcentrum). 
Tijdens deze middag kunt u een lichtje branden voor iemand die u 
mist, de naam (namen) laten voorlezen en een foto op de gedenktafel 
plaatsen. 
Muzikale medewerking is er van Gregor Overtoom (viool) en Liesbeth 
Brinkman (zang). 
Na afloop is er een hapje en een drankje. Uiteraard kunt u familie/
vrienden meenemen.  
In verband met de huidige coronamaatregelen vragen we om u voor 
deze middag aan te melden op steunpunt@dezwaan-alkmaar.nl .  
Info:  www.dezwaan-alkmaar.nl/ verlies en rouw 
Marja Ligterink: 06-30 08 86 10  

mailto:steunpunt@dezwaan-alkmaar.nl
http://www.dezwaan-alkmaar.nl/
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Liturgisch rooster parochie bron van levend water  

  
  
  
  
Datum 

H. Willibrordus 
Heiloo 
Zaterdag 19.00 
of 
Zondag 10.00 

H. Jacobus Major 
Akersloot 
  
  
Zondag 10.00 

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

Zaterdag 4 september 
23e zondag d.h.j. 

    Eucharistie 
P. Bindels 
Hoeverture 

Zondag 5 september 
23e zondag d.h.j. 

Eucharistie 
P. Bindels 
D+H-koor 

W&C-viering 
parochianen 

  

Zaterdag 11 september 
24e zondag d.h.j. 

Eucharistie 
P. Bindels 
El Shaddai 

    

Zondag 12 september 
24e zondag d.h.j. 

Eucharistie 
H. Helsloot 
Dameskoor 

Eucharistie 
P. Bindels 

W&C-viering 
parochianen 
Soli Deo Gloria 

Zaterdag 18 september 
25e zondag d.h.j. 

    Eucharistie 
B. Glorie 
Hoeverture 

Zondag 19 september 
25e zondag d.h.j. 

Eucharistie 
B. Glorie en P. Bindels 
gelegenheidskinderkoor 
start Schoenendoosactie 

Oec. Vredesdienst 
parochianen 

  

Zondag 26 september 
26e zondag d.h.j. 

W&C-viering 
parochianen 
De Brug 

Eucharistie 
P. Bindels 
Startzondag 

Eucharistie 
H. Helsloot 
Soli Deo Gloria 

Zaterdag 2 oktober 
27e zondag d.h.j. 

    Eucharistie 
N. Mantje 
Hoeverture 

Zondag 3 oktober 
27e zondag d.h.j. 

Eucharistie 
N. Mantje 
Herenkoor 

W&C-viering 
parochianen 

  

Zondag 10 oktober 
28e zondag d.h.j. 

Eucharistie 
N. Mantje 
Dameskoor 

Eucharistie 
H. Helsloot 

Eucharistie 
P. Bindels 
Soli Deo Gloria 

Zaterdag 16 oktober 
29e zondag d.h.j. 

    Eucharistie 
N. Mantje 
Hoeverture 

Zondag 17 oktober 
29e zondag d.h.j. 

Eucharistie 
P. Bindels 
Herenkoor 

W&C-viering 
parochianen 

Oec. Oogstdankviering 
N. Mantje 
Oud Katholieke Kerk 

Zondag 24 oktober 
30e zondag d.h.j. 

Eucharistie 
N. Mantje 
De Brug 

Eucharistie 
P. Bindels 

Eucharistie 
H. Helsloot 

Zondag 31 oktober 
31e zondag d.h.j. 

Viering 
  
  

W&C-viering 
o.l.v. parochianen 

10.30 
Bedevaart OLV ter Nood 
N. Mantje en P. Bindels 
Soli Deo Gloria 
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Vieringen door de week 

H. Willibrordus Heiloo 
     Eucharistieviering  woensdag  09.30 uur 
      Eucharistieviering  vrijdag   09.30 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 

Steunpunt Verlies en Rouw is weer geopend 

De middagen worden begeleid door Eva Snie-
der en Marja Ligterink, beiden ervaren rouwbe-
geleiders. Het adres is Aanloophuis de Steiger, 
Luttik Oudorp 93, 1811 MV Alkmaar. 
 
We kunnen voorlopig maximaal 10 mensen 
verwelkomen.  Wel graag even opgeven van te 
voren, want uiteraard willen we de coronare-
gels naleven (o.a. de anderhalve meter maatre-
gel)  
 
Opgave bij  steunpunt@dezwaan-alkmaar.nl 
Ook kun je je hier opgeven als je de nieuws-
brief wilt ontvangen.  
Verdere info bij  Marja Ligterink: tel 06-300 886 
10 en Eva Snieder: tel 06-114 456 37 

Vanaf  21 september 2021 is het Steunpunt 
Verlies en Rouw weer elke derde dinsdag van 
de maand geopend voor ieder die een dierbare 
heeft verloren.  
De coronapandemie ging en gaat gepaard met 
veel verlies en verdriet. Veel dierbaren -
iedereen om wie je geeft- zijn gestorven (niet 
alleen door corona) en vaak kon nauwelijks 
afscheid genomen worden.  
Het verdriet en de rouw om het verlies van ie-
mand om wie je geeft, was voor anderen vaak 
weinig zichtbaar. De lockdown maakte dat het 
rouwen vaak in eenzaamheid en afzondering 
moest gebeuren.   
Het is echter belangrijk dat mensen een plek 
hebben waar ze hun verdriet en zorgen met 
elkaar te kunnen delen.  
 
Het Steunpunt Verlies en Rouw van Stichting 
de Zwaan is al jaren een plek waar lotgenoten 
hun ervaringen met verlies en rouw met elkaar 
kunnen delen.  
Mensen ervaren de middagen als een plek om 
op adem te komen en vinden de ruimte om hun 
verdriet en andere emoties, met elkaar te de-
len. Emoties of gedachten waarvan je dacht dat 
alleen jij die zo ervaart, worden herkend in het 
lotgenotencontact. In de reacties van bezoe-
kers wordt de warmte en de verbinding en de 
ruimte die ze voelen keer op keer genoemd.  
 
Het Steunpunt geopend van 14.00 uur tot 
16.30. Het eerste half uur is inloop met koffie 
en thee. En vanaf 14.45 uur besteden we geza-
menlijk aandacht aan een thema. Vanaf sep-
tember zullen de thema’s opgebouwd zijn rond 
herinneren, het hervinden van veerkracht, om-
gaan met rouw in aanloop naar en tijdens de 
feestdagen, sociale contacten, en zingeving. 

mailto:steunpunt.dezwaan@gmail.com
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Vredesweek, 18 t/m 26 september 2021 

Missio wereldmissiemaand 2021 

hardnekkige sociale- en  
klassenverschillen. Het 
PAX-programma ‘Het ver-
haal van mijn vlucht’ zag 
vluchtelingen groeien in 
hun professionele vaardig-

heden en zelfs de Nederland-
se nationaliteit krijgen, maar 
blijven ‘de vluchteling’, hoe 
graag ze dat etiket ook achter 
zich zouden willen laten. In de 
steden neemt het aantal men-
sen dat van de voedselbank 
gebruik moet maken toe. Ook 
hier zitten mensen die zich 
niet gehoord voelen en een 
gebrek aan perspectief erva-
ren. Al deze vormen van uit-
sluiting zetten de samenleving 
onder druk. 
 
Wat doe jij in Vredesnaam? 
De vraag is niet meer óf 
er uitsluiting in onze sa-
menleving is, maar of we 
het herkennen hoe men-
sen worden buitengeslo-
ten en hoe we hierbij zelf 
betrokken zijn. Met el-
kaar kunnen we aan-
kaarten waar exclusie 
plaatsvindt en hoe men-
sen systematisch worden 
buitengesloten. Samen 
met jou wil PAX zich in-

zetten voor vrijheid, waar-
heid, recht zodat alle mensen 
in liefde kunnen samenleven. 
Als we elkaar opzoeken, el-
kaar weten te vinden, elkaar 
het woord geven, naar elkaar 
luisteren en samenwerken, 
ligt er een kleurrijke toekomst 
voor ons. 
 
In de Jacobuskerk in Aker-
sloot zal op zondag 19 sep-
tember een Oecumenische 
Vredesviering gehouden wor-
den, de aanvang is 10 uur. In 
Heiloo is op 19 september 
een dienst in het teken van 
de Vredesweek in de Ter 
Coulsterkerk, ook daar is de 
aanvang om 10 uur.  

 
Iedereen kent wel het gevoel er 
even niet bij te horen en te wor-
den uitgesloten. Sommigen er-
varen dat ze stelselmatig niet 
gehoord worden en dat ze geen 
onderdeel uitmaken van een 
groter geheel. Deze uitsluiting 
ligt diep verankerd in onze maat-
schappij. Er is pas sprake van 
vrede als er recht wordt gedaan 
aan iedereen. Voor 2021 kiest 
PAX ‘inclusief samenleven’ als 
thema van de Vredesweek. 
 
Amanda Gorman (zij sprak tij-
dens de inauguratie van presi-
dent Biden) dicht vanuit het per-
spectief van een zwarte jonge 
vrouw, waarin velen zich herken-
nen. ‘Where can we find light in 
this never-ending shade?’ Deze 
oneindige schaduwen vallen ook 
over gezinnen die al jaren in ar-
moedige vluchtelingenkampen 
zitten. Donker is het voor men-
sen die keer op keer worden af-
gewezen voor een baan vanwe-
ge hun afkomst. Kinderen zijn op 
school nog steeds de dupe van 

‘We moeten immers wel spreken over wat we 
gezien en gehoord hebben.’  
 
De kerk in Guinee 
Op 24 oktober is het Missiezondag. Met dit ci-
taat uit het boek Handelingen 4,20 voert  
Missio dit jaar de campagne voor de Wereld-
missiemaand. We worden opgeroepen om  
datgene wat we meedragen in ons hart naar 
anderen te brengen, aldus paus Franciscus.  
Missio brengt in de Wereldmissiemaand de 
kerk van Guinee voor het voetlicht.  
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Actie schoenendoos 2021 

Beste mensen, 
Op zondag 19 september gaan we weer van start met de 
Actie Schoenendoos! Het wordt een heel speciale viering. 
Pastor Bert Glorie en pastor Paul Bindels zullen samen 
voorgaan. 
En we hopen die viering op te luisteren met een spontaan 
kinderkoor! Er heeft zich al een aantal kinderen aangemeld, 
we hopen dat er nog meer animo voor zal zijn!  
 
Vanaf zondag 19 september zal onze schoenendooskraam 
weer in de Kerkstraat staan. Elke zondag voor en na de vie-
ring kunnen jullie daar weer terecht voor informatie, dozen 
en spullen. We helpen jullie graag. Midden november sluiten 
we in een speciale viering onze actie weer af. De datum voor die viering is nu nog niet bekend. 
 
We hopen dat we dit jaar weer heel veel kinderen, die wel iets moois kunnen gebruiken, blij kunnen 
maken met een mooie goed gevulde schoenendoos!  
Fijn als jullie weer mee willen doen!! 

Werkgroep Actie Schoenendoos 

Locatie H. Willibrordus  

Jonge kerk 
De geschiedenis van de kerk van Guinee is 
jong. De meeste christenen wonen in N’Zéré-
koré in het zuiden van het land. De eerste bis-
schop investeerde vanaf het begin veel in de  
opleiding van catechisten. Dat bleek van grote 
betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders  
Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen 
priesters, maar dankzij de goed opgeleide  
leken wordt het geloof levend gehouden in de 
moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In  
de laatste decennia is de situatie voor de kerk 
veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer  
op onderwijs, heeft een caritas opgebouwd en 
is actief in de gezondheidszorg. 

  
Vrouwen en kinderen 
In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane 
congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs  
Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters 
Dienaressen van Maria Maagd en Moeder).  
Ondanks het grote gebrek aan middelen van-
gen de zusters kinderen op in weeshuizen en  
opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd 
en kunnen onderwijs volgen. De zusters  
werken tevens aan bewustwording van vrou-
wen in de afgelegen dorpen. Missio wil, samen  
met u, het pastorale werk van de zusters steu-
nen.  
 
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Gui-
nee. Help mee! 
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de 
collecte op Missiezondag 24 oktober of  
stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, 
t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den  
Haag. Meer informatie: www.missio.nl  

http://www.missio.nl
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Willibrordus in bedrijf 

Vanzelfsprekend dat dus ook 
de geschiedenis van onze 
kerk alle aandacht heeft van 
meneer Admiraal. Achter de 
schermen is hij daar dan ook 
druk mee bezig. Wijlen me-
neer P. Bussen heeft als ar-
chivaris, daarbij ondersteund 
door de heren Velthoven en 
Kuin, al een gigantische klus 
geklaard. Maar door het ver-
scheiden van dhr. Bussen, 
een aantal jaren terug, is er 
toch weer de klad ingekomen.  
Dhr. Admiraal is gevraagd die 
“klad” weg te werken. Ik kan 
niet anders concluderen dan 
dat hij daarmee voortvarend 
te werk is gegaan. Trots liet hij 
mij alle gedocumenteerde no-
tulen, grote communicaties en 
weekcommunicaties zien. 
Slechts enkele daarvan wor-
den nog vermist. Uiteraard 
strekt het werk veel verder 
dan deze drie genoemde 
items. Maar dhr. Admiraal 
kennende zal hij hiermee on-
versaagd verder gaan en, 
consciëntieus als hij is, deze 
klus klaren zoals het hoort.  

namens de redactie, 
Marius Prein 

is een vervelend woord, zo hoort 
het niet! Dat is apert onjuist; 
vindt meneer Admiraal) kennen 
wellicht ook de redactionele bij-
dragen die dhr. Admiraal ver-
zorgt voor het blad dat de vereni-
ging “Oud Heiloo” een aantal 
keer per jaar uitgeeft. Tenslotte 
bent u allen lid van die vereni-
ging; toch? Althans, zo hoort het 
wel! 
 
Alles wat met historie te maken 
heeft interesseert meneer Admi-
raal. De historie van Heiloo mag 
op de buitengewone belang-
stelling van deze Heilooër reke-
nen. Daar kunnen wij dan weer 
ons voordeel mee doen. De Hei-
lige Willibrord is nauw met Heiloo 
verbonden; inherent daaraan 
dus ook de geschiedenis van de 
Willibrorduskerk. 

In deze editie gaan we eens 
vragen aan meneer W. Admi-
raal waar hij in onze parochie 
zijn schouders onder heeft ge-
zet. De oplettende kerkganger 
kent dhr. Admiraal natuurlijk 
van zijn activiteiten als acoliet 
en lector. Stilletjes schrijdt hij 
dan voor de voorganger uit 
naar het priesterkoor. Let wel, 
in de kerk schrijdt men. Jort 
Kelder zou zeggen: “Zo heurt 
het eigenlijk”. En meneer Admi-
raal probeert het altijd te doen 
zoals het hoort; daar hecht hij 
waarde aan. Hij is niet de eni-
ge. Natuurlijk sta je daar op het 
priesterkoor behoorlijk in de 
kijker. En dat hoeft dan eigenlijk 
weer niet voor meneer Admi-
raal. Dat hoort voor hem niet 
zo; dat op de voorgrond treden. 
Veel Heilooërs (Heilooërnaren 

Willibrordus in bedrijf 

Kom je ook een keertje meezingen? 

Oproep spontaan kinderkoor 19 september bij de opening 
van Actie Schoenendoos 2021 
Vind je het leuk om een keer mee te zingen in een kinder-
koor, meld je dan aan! 
Heb je vriendjes en vriendinnetjes die dat voor een keer ook 
leuk vinden, neem ze dan mee! 
Aan de ouderen onder ons, hebben jullie kleinkinderen die 
het leuk vinden om te zingen, meld ze aan! 
We zijn op zoek naar kinderen van 4 tot ongeveer 14 jaar 
die het leuk vinden om een keer samen als koor op te tre-
den. We gaan zingen op 19 september om 10 uur in de Wil-
librorduskerk bij de opening van Actie Schoenendoos 2021. 
Daarvoor hebben we 2 repetities. Op maandagavond 6 sep-
tember om 18.30 tot 19.30 uur en op maandagavond 13 september zelfde tijd. De repetities zijn ook in 
de Willibrorduskerk. 
Je kunt je aanmelden bij Helen Sprenkeling, mail: wikiko@live.nl 
 
Leuk als jullie meedoen!                                        

Werkgroep Actie Schoenendoos 

mailto:wikiko@live.nl
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Ik herinner me het nog als de dag van giste-
ren, hoewel het volgende maand al weer 20 
jaar geleden is. Ik logeerde de maand sep-
tember 2001 in het huis in Rome waar Aat 
woonde: het huis van het generaal bestuur 
van de Priesters van het H. Hart (paters 
S.C.J.). Daar was hij mijn gastheer tijdens 
mijn sabbatsverlof dat ik in Rome door-
bracht. Vele avonden na het eten nodigde hij 
mij uit buiten te komen zitten en samen nog 
wat te praten en een pijp te roken. Op een 
zekere avond had hij zijn mobiele telefoon bij 
zich en belde met zijn zus Tiny Bakker in 
Heiloo. Ook ik heb haar toen nog even gesp-
roken en haar enthousiast vertelt over wat ik 
allemaal in Rome zag en meemaakte. Dat 
beeld van die warme zomeravond blijft mij 
altijd bij als een kostbare herinnering aan 
een geweldig verblijf in Rome, maar ook aan 
de persoon van Aat. Want hoewel wij elkaar 
niet zo veel zagen, is hij een vriend van mij 

In memoriam: Pater Aat Borst S.C.J. 

Mede parochianen 

Nu ik naar mijn 90ste Levensjaar toe ga, heb ik besloten met de diensten aan de parochie te sto-
pen. Zo’n 30 jaar geleden begonnen met de verspreiding van ‘Sursum Corda’; het Ouderenpasto-
raat; Acoliet; lid van de Avondwakegroep en diensten bij begrafenissen en het mogen brengen van 
de H. Communie mensen die geen mogelijkheid (meer) hebben om zelf naar de kerk te komen, kijk 
ik hier dan ook met voldoening op terug. 
In deze periode heb ik mijn oorspronkelijk ideaal voor een groot deel kunnen verwezenlijken en ik 
besef me wat deze jaren me aam verrijking hebben gegeven en ben er gelukkig mee! 
Dank voor de mogelijkheden die ik hiervoor kreeg. 

Ton van Doorn 

Lief en Leed 

Dopelingen 
De afgelopen periode is: 
 

Charlotte van der 
Meer 
 

door het sacrament 
van het doopsel 
opgenomen in onze 
parochiegemeen-
schap. 

Wij bidden dat zij zich thuis mag 
voelen in onze geloofsgemeenschap 
en dat wij samen met haar ouders 
ervoor mogen zorgen dat onze do-
peling mag opgroeien in geloof. 

Overledenen 
 

Maria Johanna (Miep) Luijckx  
* 06-01-1930   † 18-06-2021 
 

Pater Aad (Adrianus Johannes) Borst s.c.j. 
* 07-08-1932   † 06-07-2021 
 

Emmy (Emerentia Bregitha Theresia) Meijering-Weel 
* 23-12-1929   † 08-07-2021 
 

Ali (Alida Divera) Mak-Vriend 
* 22-02-1931   † 04-08-2021 
 

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

geworden. 
Deze pater Aat Borst is op 5 juli 2021 in de leef-
tijd van 89 jaar, rustig en vredig gestorven in hui-
ze Rosa in Nijmegen, waar hij sinds februari 
woonde.  
Hij heeft tijdens zijn lange leven veel van de we-
reld gezien. Hij werd geboren op 7 augustus 1932 
in Alkmaar en het gezin ging al heel vlug wonen 
aan het Slimpad in Heiloo. Hij trad in bij de paters 
S.C.J. op 8 september 1952 en ging in 1954 naar 
Rome om theologie te studeren. Op 21 december 
1957 is hij daar ook priester gewijd. Hij werd in 
1960 benoemd in Finland en heeft daar 25 jaar 
gewerkt, veelal in het universitaire theologische 
milieu van de universiteit van Turku, waar hij ook 
Nederlandse taal doceerde aan Fins en Zweeds-
sprekenden.  
 
 
 
Lees verder op de volgende bladzijde 
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Beste mensen 

De laatste tijd zijn we druk bezig geweest met het afscheid van onze pastor Henk en hoe nu verder. 
Wat iemand voor de parochie betekent en wat hij doet merk je pas, als het afscheid een feit is. Geluk-

Locatie H. Jacobus Major  

In die tijd is hij ook tolk geweest bij het bezoek 
van Koningin Juliana en Prins Bernhard aan Fin-
land, een episode in zijn leven waar hij mij vaak 
over vertelde en in Rome ook foto’s van dat be-
zoek liet zien. In 1978 werd hij benoemd tot pas-
toor van de bisschopskerk in Helsinki, een kerk 
niet veel groter dan een kapel, met 1200 katholie-
ken verspreid over een gebied zo groot als half 
Nederland. Later werd hij benoemd tot regionaal 
overste en nam in die functie in 1985 deel aan 
het generaal kapittel in Rome, waar hij gekozen 
werd tot lid van het generaal bestuur. Voor zijn 
inzet en werk in Finland werd hij in 1974 be-
noemd tot Ridder in de Orde Van Oranje Nassau. 
Hij verhuisde naar Rome: een hele omslag in zijn 
leven. De twaalfjarige bestuursperiode die nu 
volgde, werd gekenmerkt door de talrijke verga-
deringen die hij moest bijwonen en de vele reizen 
die hij over de hele wereld maakte om zijn mede-
broeders te bezoeken en te bemoedigen. In deze 
functie heeft hij veel tot stand gebracht. Zo sticht-
te hij de S.C.J.-missies op de Filipijnen en in In-
dia. Aan het eind van zijn bestuursperiode bleef 
hij in Rome en werkte daar, met zijn uitgebreide 
kennis van al zijn medebroeders, in het Archief 
van de congregatie. 
Op 70-jarige leeftijd keerde hij terug naar Neder-

land, waar hij in het St. Jozefklooster van Nijme-

gen ging wonen. Daar hoopte hij de tijd te krijgen 

voor allerlei zaken die de laatste 30 jaar waren 

blijven liggen, zoals het ordenen van de vele fo-

to’s en aantekeningen die hij in de loop der jaren 

gemaakt had. Ook het reizen kon hij niet laten; 

vaak werd hij nog uitgenodigd om naar Finland te 

komen en in Rome moest hij wegens verschillen-

de functies nog regelmatig zijn. Ook in Heiloo is 

hij regelmatig te vinden, zoals op zondag 16 de-

cember 2007, waar hij zijn 50-jarig priesterfeest 

viert in onze Willibrorduskerk en samen met zijn 

broer Theo uit Chili voorgaat in een plechtige eu-

charistieviering. 

Zijn gezondheid was redelijk, al klaagde hij erover 

dat het daar bovenin zijn koppie allemaal niet 

meer zo werkte als dat het altijd gedaan had. 

Steeds meer moeite kostte het hem om alles op 

een rijtje te zeten. In 2016 keerde zijn broer Theo 

terug uit de missie en ging ook in Nijmegen wo-

nen. In de grote vakantie van 2016 ben ik uitge-

breid op bezoek geweest bij de beide broers en ik 

zag dat met  name Theo steeds meer achteruit 

ging. Uiteindelijk is Theo gestorven op 4 april 

2020 en is begraven op de begraafplaats Jonker-

bos in Nijmegen. 

Einde van dat jaar 2020, op 12 november, over-

leed ook zijn zwager Gerard Bakker, die jaren-

lang samen met zijn zus Tiny de kern van het 

thuisfront vormde. 

Het viel Aat erg zwaar dat hij op 1 februari 2021 

moest verhuizen naar Huize Rosa, omdat het Jo-

zefklooster waar hij verbleef gesloten werd. Hij 

had steeds meer aandacht en zorg nodig, maar 

was dankbaar voor alles wat je voor hem deed. 

Uiteindelijk is hij overleden en 12 juli begraven op 

dezelfde begraafplaats als zijn broer.  

Wij condoleren vanaf deze plek zijn zus Tiny, die 

in ruim één jaar tijd drie geliefde mensen heeft 

verloren, zijn verdere familie en zijn medebroe-

ders. Als parochiegemeenschap en ook ik per-

soonlijk zullen Aat missen. Met hem komt een 

einde van vele 

jaren paters Borst 

in de familie. Aat 

was de laatste. Hij 

heeft veel gereisd 

in zijn leven. Wij 

bidden dat zíjn en 

onze Heer, die hij 

wereldwijd verkon-

digd heeft, hem nu 

een definitieve 

woonplaats mag 

geven, en dat hij 

daar mag wonen 

in vrede. 

Pastor Herman 

Helsloot 
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je nog trots op de tractor met de graswagen. 
Maar ook genoot je enorm van je 8 kleindochters 
en 2 kleinzoons. Met trots kon je over ze vertel-
len en je genoot van hun verhalen. Als je wist 
dat er kleinkinderen langs zouden komen, zorg-
de je ervoor dat je thuis was. 
 

Vroeger ging je graag naar de kermis, ook op 
latere leeftijd kon je ervan genieten om naar 
kermis Akersloot te gaan. De familie reünie die 
er dan ontstond bij het Achterom kon je altijd 
erg van genieten. 
Als boer zijnde had pa niet echte hobby's maar 
als de bramen begonnen te rijpen dan pakte pa 
een emmer en ging plukken. Eerst in het Lim-
mer bosje, met de rubberboot over, soms ten 
koste van een nat pak. Later dichter bij huis en 
altijd trots op de hoeveelheid bramen die hij 
geplukt had. 
 

Klaverjassen deed je ook graag, zo had je een 
kaartrondje waar er fanatiek gekaart werd zodat 
jullie soms wel 4 rondjes op een avond speel-
den. In de winter werd er ook met de 
kinderen en ma onder koppies tijd menig keer 
een potje geklaverjast. Pa was hierin fanatiek 
met onder andere zijn kraken. 
 

Zo gauw de jongens zelfstandig konden melken 
gingen jullie op vakantie. De busreisjes vond je 
prima al vond je het lopen niet altijd leuk. Zo is 
hij toch nog op vele plekken in Europa geweest. 
De familie uitjes met de familie Sander naar 
Preston Palace waren altijd kort maar er werd  
 
 
Lees verder op de volgende bladzijde 
 

Op 14 augustus 1934 is Pa geboren als 12e en 
laatste kind van een groot gezin aan de Startin-
gerweg in Akersloot. Pa had 4 broers en 7 zus-
sen. Dit houdt in dat vader Cor voor een groot 
deel is opgevoed door zijn zussen. Pa hield als 
kleine jongen van kattenkwaad, hij vrat regelma-
tig wat uit. De ene keer nam hij kikkers en pa-
lingen mee de klas in en gooide hij deze in het 
rond; eer andere keer was hij aan het peren jat-
ten bij de dominee. Hij kon hier later altijd met 
glimmende oogjes over vertellen. Als klein kind 
wilde hij ook eens laten zien dat hij kon melken. 
Had hij dat maar niet gedaan want vanaf dat mo-
ment kon hij dagelijks onder de koeien zitten om 
te melken. 
 

Nu kwam ook de tijd van dansjes. Pa vertelde 
graag dat dit een van de leukste tijden was. Hij 
heeft menig meisje naar huis gebracht. Tijdens 
de jaarlijkse volksfeesten in Heemskerk ont-
moette hij Truus Groot waarmee hij in 1960 is 
getrouwd. Op dat moment heb je de boerderij 
overgenomen van je vader aan de Startinger-
weg. Deze moest in 1965 wijken voor nieuw-
bouw en is er verhuisd naar de boerderij aan de 
Julianaweg. 
 

Tot 1992 heb je samen met ma en kinderen de 
boerderij gerund. Hierna nam Thomas de boer-
derij over. Thomas bouwde een nieuwe sta! en 
woonhuis aan de Hoogegeest en vertrok met de 
koeien uit het dorp. Aan de Hoogegeest was pa 
ook dagelijks te vinden al vertelde hij meteen dat 
hij het melken in de ligboxenstal niet meer wilde 
leren. Je zei, ik heb dit genoeg gedaan, nu een 
ander. Het boeren leven was je ding, koeien, 
schapen en alles eromheen. Tot je 80e jaar zat 

In memoriam: Cor Sander 

kig zijn er in onze parochie mensen/werkgroepen die taken dan overnemen.  Daar zijn we heel blij 
mee. Met deze mensen zijn we in staat, om "de dienstverlening" in onze parochie te blijven verzor-
gen. Naast onze oud pastor Herman Helsloot heeft Yvonne van Stiphout hier een groot aandeel in. 
Jeanne  Eeckels is bereid gevonden om komende tijd ook voor te gaan in de lekenvieringen. Jeanne, 
we hopen dat je ons kan inspireren en dat je hier ook voldoening uit kan putten. 
Corona heeft ons leven behoorlijk in de war geschopt. Onze vieringen zijn gelukkig weer opgestart. 
Met de huidige versoepelingen kunnen de koren binnenkort weer starten met de repetities. Hopelijk 
zijn ze over een tijdje zover dat ze de diensten weer kunnen opluisteren.   
19 september is er een oecumenische Vredesviering gepland om 10 uur in onze kerk.  De week daar-
na 26 september is onze Startviering waarvoor een ieder wederom welkom is. Hoe Allerzielen er uit 
gaat zien op 2 november is nog niet helemaal duidelijk, maar dat zullen we u nog laten weten.  
Ook is er een Liturgisch beraad geweest.  Daarin hebben vertegenwoordigers van onze koren en 
werkgroepen tal van zaken overlegd.  Het is goed om zo nu en dan met elkaar van gedachte te wisse-
len en elkaar op de hoogte houden over het wel en wee van onze kerk.  
Het gietijzeren kruis een mooie plek gekregen naast de ingang Julianaweg.  
De mannen stonden klaar om de kastanjeboom om te zagen,  maar dat kon geen doorgang vinden,  
een duif zit nog te broeden.   
Zo blijft er werk, in en rond de kerk,  want er moet nog geschilderd worden en aan de kerktoren moet 
onderhoud gepleegd worden. Wordt vervolgd.  

Gerard Kaptein,  voorzitter Locatieraad Jacobus 
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Parochienieuws 

den hebben? Eén keer in de 
maand maken Ed Burgmeijer en 
ondergetekende de kas op en 
tellen de collectes van de afgelo-
pen maand. Zodat we dit dan 
kunnen afstorten bij de bank. Het 
papier geld wordt keurig gekopt 
en zo veel mogelijk netjes bij el-
kaar gebonden. “Maar toch” zegt 
Ed “worden sommige biljetten 
niet geaccepteerd door de geld-
automaat”. “Dus” zegt Ed “uit 
voorzorg strijk ik de geldbiljetten, 
zodat ik niet voor problemen kom 
te staan”. Of de collectes zoveel 
opbrengen als het geld dat 
Dagobert Duck in zijn geldpak-
huis heeft liggen, laat ik maar 
even in het midden. 
 
Als dit parochieblad bij u thuis 
komt zit de zomer er helaas al 
bijna weer op. Echt een geweldi-
ge zomer was het niet, maar zo-
als met alles moet je er zelf iets 
van proberen te maken. En om 
er een positieve draai aan te ge-
ven, volgend jaar wordt het weer 
zomer. 
 
Alles gaat straks op kerkelijk ge-
bied weer zijn gang en ook daar 
zullen we met elkaar het beste 
van gaan maken. 

Kees Kager. 

mannen die daar voor zorgen. 
Bij deze, ere wie ere toekomt. 
 
Op 14 juli zou er in en rond de 
kerk van Egmond aan Zee een 
bodemonderzoek en asbeston-
derzoek plaatsvinden i.v.m. met 
eventuele verkoop van de ge-
bouwen aan de Wilhelmina-
straat. Vanuit het bestuur was 
mij gevraagd om als sleutel-
adres te fungeren. Toen ’s mor-
gens om 8 uur de mensen voor 
het bodemonderzoek kwamen,  
vroeg ik een beetje ondeugend: 
“wat komen jullie hier doen?” 
Het antwoord was dus zoals ik 
al wist, bodemonderzoek. Ik zei, 
verwijzend naar de Bijbel Exo-
dus hoofdstuk 3 vers 5 “De 
plaats waar u staat is heilige 
grond”.  De mannen keken mij 
aan en dachten misschien: ‘wat 
is dit?” maar zeiden dat het nu 
eenmaal de regels waren. Ik 
antwoorde weer in de tijd van 
Mozes waren die regels er nog 
niet. Mozes kreeg de 10 leefre-
gels, de 10 geboden, daarna 
pas. Ik heb toch de heren maar 
toegang verschaft zodat ze hun 
werk konden doen. 
 
Wist u dat we in onze parochie 
een Dagobert Duck in ons mid-

De vakanties voor de meeste 
mensen zitten er op. Al zullen er 
ook nog mensen op vakantie 
gaan. Langzamerhand gaan we 
ons ook op kerkelijk gebied 
weer opmaken voor lopende 
zaken die het parochieleven 
aangaan. Al wil dat niet zeggen 
dat er de afgelopen tijd niets is 
gebeurd. 
 
In het vorige parochieblad 
schreef ik over de vrijwilligers en 
noemde ik ook weer de tuin-
ploeg. Volkomen terecht. Echter 
vlak voor de schoolvakantie, ik 
haalde voor de laatste keer mijn 
kleinkinderen op, werd ik door 
iemand aangesproken. Hij zei 
me: “Kees, je schrijft altijd die 
stukjes in het parochieblad.” Hij 
attendeerde me op het feit dat 
er ook nog een groepje vrijwil-
ligers elke week op de begraaf-
plaats werkzaam zijn om daar 
alles netjes bij te houden. Het is 
weliswaar een onderdeel van de 
tuinploeg, maar toch is het goed 
om deze mensen ook eens 
apart te noemen. Het is natuur-
lijk heel belangrijk dat de plaats 
waar onze dierbare overledenen 
liggen begraven er goed uitziet. 
En gelukkig hebben we nog 

De drie Egmonden 

Al vroegen we wel eens ga je mee dan zei pa 
vaak, laat mij maar hier zitten. Je zat dan bij het 
raam in de keuken met radio NL aan. Toch werd 
de afhankelijkheid van anderen steeds groter en 
de zin om te leven minder. Hij hoopte dat hij van-
zelf een keer niet meer wakker zou worden. Zijn 
lichaam en hart bleek sterker te zijn dan ge-
dacht. 
 

Maandag 7 juni maakte pa duidelijk de keuze dat 
het niet meer langer ging en wilde hij alleen 
maar slapen. In de avond van 9 juni is pa rustig 
en vredig ingeslapen. 

Rust zacht Pa. 

altijd veel gelachen en hier genoot hij altijd erg 
van. 
 

Een ander bezigheid waar je altijd naar uitkeek 
was het schouwen samen met Piet Brandjes. 
Samen met Piet elk slootje van Akersloot bekij-
ken met hier en daar een praatje. Vervolgens bij 
ma gezellig aan de koffie napraten. 
 

Je gezondheid was niet altijd optimaal. Na een 
tijdje kwakkelen bleek het je schildklier te zijn. 
Na wat hartproblemen en een val ging hij minder 
naar de boerderij en werd zijn wereldje steeds 
kleiner. De laatste jaren kwam hij het huis bijna 
niet meer uit. 
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Lees ik duizenden berichtjes 
En hoor ik fluisterend jou naam 
Iedere ster brengt zo zijn boodschap 
Aan herinneringen mee 
Aan de dagen die wij hadden en de dingen die 
je deed 
Elk signaal omarm ik met blijdschap 
Ook al is het nog zo klein 
Want het zegt mij met zoveel liefde 
Dat je altijd in mij zult zijn. 
 
Wij denken aan u. 
Mocht u in de viering van Allerzielen willen 
meewerken, dan kunt u contact opnemen met 
een van de onderstaande personen.  Of wan-
neer u op een ander moment ondersteuning wil 
geven in een viering, weet dat u welkom bent. 
Namens de avondwake groep wensen wij u 

gezondheid, kracht en steun toe, 

 Alie, Eef, Laura, Anny en Marianne.  

Een kaart of bericht met lieve wensen en kracht 
In de hoop dat dit u steun geeft 
Er wordt aan u gedacht   
Iedereen heeft een verhaal, bij het ene verhaal 
voel je oprechtheid bij een ander verhaal krijg je 
kippenvel. Beide verhalen ontstaan vanuit op-
rechtheid. Het ene verhaal breekt je hart, het an-
dere verhaal blijf je je herinneren. Er is geen goed 
of fout. 
Iedereen doet er toe, verhalen blijven herinnerin-
gen maken. 
Deze week lezen wij in de krant en verdere me-
dia, dat er een regen aan sterren te zien is ‘s 
nachts. Sterren hebben bij veel mensen een grote 
betekenis. 
Ik wil u onderstaand gedichtje meegeven: 
 
MILJOENEN STERREN 
Onder een dak van miljoenen sterren 
Gekoesterd in het licht van de stralende maan 

Avondwakegroep 

Jaarlijkse bedevaart naar Heiloo 

Er is een oude traditie dat de parochie van Egmond ieder jaar 
een kleine bedevaart maakt naar Maria ter Nood in Heiloo. De 
bedevaart zal plaats vinden op zondag 31 oktober. 
De mis zal beginnen om 10:30 uur in de grote kapel, gevolgd 
door een processie naar de bedevaartkapel met liederen en een 
toewijding van de parochies aan Maria. Na afloop is er koffiedrin-
ken in het Oesdom (winkeltje). Voor de mensen die dat kunnen 
en afhankelijk van het weer gaan we er op de fiets heen. De 
voorgangers zijn pastor Mantje en pastor Bindels.  
Heeft u geen vervoer, neemt u dan contact op met dhr. Ed Burg-
meijer: 506 11 31 of 06-11 19 94 66. 

Lief en Leed 

dopeling mag opgroeien in geloof. 
 
Overledenen 
 
Albertus Theodorus (Albert) van der Zeijden 
* 07-05-1957 † 30-07-2021 
 

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

Dopelingen 
De afgelopen periode is: 

Skadi Joanna Hopman 
geboren 2 augustus 2020,  
dochter van Lars Hopman en 
Bette Vertelman, wonende te 
Alkmaar, door het sacrament 
van het doopsel, ontvangen 
op de Adelbertus Akker opge-

nomen in onze parochiegemeenschap. 
 
Wij bidden dat zij zich thuis mag voelen in onze 
geloofsgemeenschap en dat wij samen met 
haar ouders ervoor mogen zorgen dat onze 
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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 / 0772 533 09 06 

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 
 

 
 

Secretariaat: 
Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 12.00 uur 

willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl  

maandag speciaal voor kerkhofbeheer 
willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl    

vrijdag speciaal voor opgeven intenties 
misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl  

 
Locatie H. Jacobus Major 

 

 

Adres: 
Kerklaan 37  

1921 BK Akersloot 
Telefoon: 0251-31 22 28 

 
 

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 
 

 

 

 

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

Pastores 
Administrator: Franklin Brigitha, pr.  
 
Parochievicaris: Paul Bindels, pr. 
p.bindels@rk-bronvanlevendwater.nl  
 
Priesterassistent: Nico Mantje, pr. 
 
Priesterassistent: Herman Helsloot. pr. 
h.helsloot@rk-bronvanlevendwater.nl  
06 22371040 

http://www.rk-bronvanlevendwater.nl
mailto:financieel@willibrorduskerk-heiloo.nl
mailto:willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
mailto:willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
mailto:misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl
mailto:jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
mailto:rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl
mailto:p.bindels@rk-bronvanlevendwater.nl
mailto:h.helsloot@rk-bronvanlevendwater.nl


 

De droom 
 
Ik had een droom, 
een droom over een plaats, een dorp; 
waarin mensen elkaar 'echt' willen ontmoeten 
en een deel van hun levensweg samen willen gaan. 
 
Het was een plaats waar hard gewerkt werd  
en waarin het woordje 'moeten' vervangen was door 'mogen',  
waar eigenbelang nooit de voorkeur kreeg op de belangen van de groep;  
waar jong en oud ongedwongen leefden  
met geloof, eerbied en vertrouwen in elkaar  
en openhartig konden praten over alles wat hen gelukkig maakte,  
maar ook over hetgeen ze aanvoelden als minder gelukkig.  
Het was een plaats waar niemand werd uitgesloten,  
ook niet vanwege zijn afkomst, taal of eigenheid,  
maar waar men elkaar wist te waarderen,  
omdat er zoveel moois te ontdekken viel in die rijkdom van verscheidenheid. 
 
Het was een plaats waarin soms het woordje 'God' tastbaar was 
in kleine opvallende daden van mensen die elkaar echt probeerden te helpen.  
Het was een plaats waar hartelijkheid voelbaar was,  
omdat eenieder zich verantwoordelijk wist, elk met zijn eigen mogelijkheden. 
Het was een plaats als één grote familie. 
 
Toen werd ik wakker en besloot: aan die droom wil ik meewerken. 


