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Vieringen rond Pasen en Pinksteren 
 
zondag 2 april   Palmzondag 09.15 uur 

Eucharistieviering  
 

donderdag 6 april  Witte Donderdag 19.00 uur  
Eucharistieviering  

 

vrijdag 7 april   Goede Vrijdag 15.00 uur  
Kruisweg 

 

vrijdag 7 april   Goede Vrijdag 19.00 uur 
Dienst van Goede Vrijdag 

 

zaterdag 8 april  Stille Zaterdag 21.00 uur 
Paaswake met koor Between 

 
zondag 9 april   Paaszondag 10:00 uur  LET OP: AANGEPASTE TIJD!!! 

Eucharistieviering met koor Between  
Er worden 2 kinderen (communicantjes) gedoopt. 

 
maandag 10 april  2e Paasdag 09:15 uur  

Eucharistieviering  
 
donderdag 18 mei  Hemelvaartsdag 09.15 uur 

Eucharistieviering 
 
zondag 28 mei   1e Pinksterdag GEEN VIERING 

i.v.m. viering in Heerhugowaard ter gelegenheid van het 
40-jarig priesterjubileum pastoor Frank Domen 
Meer info zie bladzijde 8 

 
maandag 29 mei  2e Pinksterdag H. Maria 09.15 uur  

Eucharistieviering 
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Pastoraal Woord  
  
De Veertigdagentijd is het seizoen van ongeveer 40 dagen ter voorbereiding op 
het lijden, sterven en de opstanding van Jezus.  
Het begon op Aswoensdag 22 februari en eindigt donderdag, de Chrismamis van 
de Goede Week, op 6 april.  
Het seizoen van de vastentijd begint met het opleggen van as op ons voorhoofd 
op Aswoensdag. De as wordt aangebracht op ons voorhoofd in de vorm van het 
kruis. Het is bedoeld om ons te herinneren aan onze identiteit en onze relatie 
met God.  
Het betekent allereerst dat we aan God toebehoren. Wij zijn Zijn kinderen. De 
kerk biedt ons drie manieren om deze vastentijd te beleven: (1) Het geven van 
aalmoezen, (2) Gebed, en (3) Vasten.  
Het geven van aalmoezen nodigt ons uit om de vele zegeningen die we hebben 
ontvangen te delen met hen die minder geluk hebben dan wij. Ik mag u wat dit 
betreft nog eens wijzen op het project van onze Kapelaan Jaider in La Granja San 
José (Colombia).  
 
Als kerkgemeenschap gaan we nu over op onze beleving van de Heilige Week 
vanaf 2 tot 8 april 2023. Het is een gezegende tijd om ons echt en volledig in het 
Paasmysterie te verdiepen.  
We beginnen onze viering van de Heilige Week op Palmzondag (toen Jezus zijn 
laatste intocht in Jeruzalem maakte) en eindigen met Paaszondag.  
 
Witte Donderdag tot Paaszondag wordt beschouwd als het meest plechtige deel 
van het liturgische jaar. Deze driedaagse periode wordt het Paas Triduüm 
genoemd, ook bekend als het Heilig Triduüm.  
Kort gezegd, het Heilig Triduüm is een grote gebeurtenis die de laatste drie 
dagen van Jezus’ leven op aarde vertelt, de gebeurtenissen van zijn lijden, zijn 
dood en zijn wederopstanding, toen het Lam Gods zijn leven gaf als verzoening 
voor onze zonden.  
De Paastijd zelf begint op Paaszondag 9 april en eindigt op Pinksterzondag 28 
mei 2023.  
Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Hij leeft voor eeuwig in glorie. En als we 
ons geloof op Hem stellen, kunnen we nu vervuld worden van zijn leven, en de 
volheid van zijn leven voor eeuwig en altijd.  
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Juist door de dood en opstanding van Christus houden 
we hoop. We hebben zijn genade. We hebben het 
geschenk van nieuw en eeuwig leven. En alles wat God 
vraagt is dat we in geloof antwoorden.  
Op deze Paaszondag biedt God ons de gave van het 
nieuwe opstandingsleven, als we ons geloof op Christus 
bouwen.  
Ik bid dat de opstanding en het nieuwe leven van Jezus 
zal plaatsvinden in de harten van al onze parochianen en 
in de hele kerk, zodat onze katholieke kerk echt kan worden vernieuwd en deze 
Pasen verder tot leven kan komen.  
Moge de verrezen Jezus levendiger worden in u, jullie gezinnen en onze 
parochie.  
 
Elk jaar aan het einde van de periode van Pasen vieren we het hoogfeest van 
Pinksteren.  
Als katholieken weten we dat dit een herdenking is van de uitstorting van de 
Heilige Geest op de discipelen.  
Vanuit historisch oogpunt is Pinksteren de dag waarop de kerk werd gesticht. 
Zodoende is Pinksteren de verjaardag van de kerk.  
De zending van de Heilige Geest is niets minder dan een concrete manifestatie 
van de Goddelijke Voorzienigheid.  
Het is voor ons de verzekering dat, zelfs nu Jezus’ lichamelijkheid niet meer 
aanwezig en zichtbaar is, Zijn Geest, de leerlingen zal blijven begeleiden in het 
vervullen van de opdracht van Jezus.  
Laten we de Heilige Geest vragen om zijn gaven in ons te versterken, om echt 
Pinksteren in ons leven te brengen, in onze gezinnen, in onze parochie, in de 
hele wereld.  
Laten wij bidden om de kracht van de Heilige Geest om in ons nieuw leven te 
geven, om ons geloof te ondersteunen, duurzaam te maken en om zin te geven 
aan onze hoop.  
 
Moge Maria, Bruid van de Heilige Geest, de Moeder van Jezus, en ook onze 
Moeder, ons helpen om er op uit te gaan om vreugdevolle getuigen te zijn van 
Jezus en zijn liefde. “Kom, Heilige Geest, vul de harten van uw gelovigen en 
ontsteek in hen het vuur van uw liefde”.  
 
Pastoor R. M. Torres 
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Alpha-cursus start dinsdag 11 april 

bij de Apostelkerk 
 
Op die dinsdagavond worden de tafels weer gedekt voor de maaltijd om 18.30 
uur. Dat is dan tevens de opening van de 10e alpha-cursus in de Apostelkerk die 
verder wordt uitgesmeerd over 7 dinsdagavonden van 11 april t/m 23 mei. Elke 
avond is als volgt ingedeeld: 
18.30 uur Warme maaltijd 
19.15 uur Inleiding door teamlid over geloofsonderwerp 
20.00 uur Groepsgesprek 
21.00 uur Afsluiting kort gebed en/of lied 
 
De avonden vinden plaats in de Grenspost naast de Apostelkerk 
Van Riemsdijklaan 120, Beverwijk 
(tomtomadres: Soerstraat 3, 1945 XR  
bushalte van lijn 73 of  71 hoek Plesmanweg / Van Riemsdijklaan) 
 
De cursus is laagdrempelig, d.w.z. een ieder die zich eens wil verdiepen in het 
christelijk geloof is van harte welkom. De onderwerpen gaan over Wie is Jezus, 
hoe bijbel lezen en bidden, de heilige Geest, het goede en het kwade, Gods 
leiding, genezen en hoe zit het met de kerk. Er zijn wel enkele belangrijke 
spelregels.  
- Kom op tijd en zeg enkele dagen of een week van tevoren af bij verhindering 
- Het is de bedoeling om de hele cursus van 7 avonden en de Alphadag mee te 
maken. De Alphadag is op zaterdag 20 mei, ook in de Grenspost. 
- Die dag duurt van ‘s morgens 10uur tot ‘s middags 17uur 
- De cursus is gratis; een vrijwillige bijdrage in de Alphapot wordt gewaardeerd 
- in het groepsgesprek wordt NIET gediscussieerd maar gedeeld. 
 
Voor meer info of voor aanmelding kun je  
bellen met pastoor Henk Niesten: tel.: 294367  
of mailen: hjozefniesten@planet.nl  
Info ook op de website: www.apostelkerk.nl  
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Vastenactie 2023 
 
Dit jaar doen we een vastenactieproject samen 
met de andere kerken in onze regio van Velsen-
Noord tot Uitgeest/Castricum.  Samen vormen we 
de Heilige Familie onder één kerkbestuur.  
Het Vastenactieproject is in Colombia, het 
geboorteland van kapelaan Jaider Chantre 
Sánchez, die als priester actief is in onze regio. Hij 
heeft in Velsen-Noord een paar keer in de 
Eucharistieviering mogen voorgaan.  
 
Wij vinden het mooi om op deze manier onze verbondenheid met hem en zijn 
geboorteland te mogen uitdrukken. Geeft u daarom gul voor dit project.  
De opbrengst is bestemd voor de congregatie MISIONERAS DE CRISTO MAESTRO. 
Deze congregatie is bezig met het opzetten van een boerderij genaamd La Granja 
San José, waar kansarme jongeren het vak van boer zullen leren en tegelijk 
zorgen voor een betere voedselvoorziening. Naast de exploitatie van de 
boerderij richten de zusters van deze congregatie zich ook op scholing van de 
jongeren. 
 
In de folder (bijgevoegd bij dit parochieblad of te vinden op de website van onze 
kerk) leest u waar de bedragen precies aan worden besteed.  
 
Het geld mag worden overgemaakt op de bankrekening van de RK Parochie Sint 
Joseph, maar vermeldt u s.v.p. wel duidelijk dat het om de VASTENACTIE 2023 
gaat. De penningmeester van de parochie zal dan zorgen dat de giften op de 
juiste plek terecht komen. 
 
Kerkbestuur der Sint Josephparochie  
NL 66 INGB 0000 0859 38 
O.v.v. Vastenactie 2023 
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Eerste H. Communie voorbereiding 
 
Op 11 februari was er een hele leuke kindermiddag voor de communicantjes. We 
hebben samen Carnaval gevierd! We deden eerst op leuke muziek gekke 
dansjes, zoals de pinguïndans, de vogeltjesdans en de macarena. Ook hebben we 
een aantal keer de polonaise gelopen en stoelendans gedaan. Daarna werd er 
uitgelegd waarom wij Carnaval vieren en werd er verteld over de 
Veertigdagentijd. 
Eerst keken en luisterden we naar het verhaal over Jezus die na zijn doop veertig 
dagen in de woestijn was. In die veertig dagen at en dronk Hij niets. Dat noemen 
we vasten. Hij wilde bidden en zich klaarmaken voor zijn taak op aarde. Jezus 
ging zich helemaal geven om Gods wil te doen.  
Toen kwam de duivel. Die probeerde Jezus te verleiden. Maar Jezus kende de 
Bijbel heel goed. En Hij gebruikte de woorden van God om de verleidingen te 
weerstaan. 
In de veertigdagentijd maken wij ons klaar voor 
het paasfeest door net als Jezus te vasten, 
bidden en (aalmoes) te geven. Deze woorden 
komen uit het evangelie dat in de viering van 
Aswoensdag wordt gelezen. De kinderen 
maakten daarna een mooi knutselwerkje: een 
triorama met Jezus in de woestijn. 
 
Met de ouders keken we tot slot nog naar een kort filmpje over de 
Aswoensdagviering en de veertigdagentijd. Alle kinderen en hun gezinnen 
werden uitgenodigd om naar de viering van Aswoensdag te komen en mee te 
doen aan de veertigdagentijd. 
Om de kinderen te helpen kregen ze een soort tasje met 3 vakjes: vast, bid en 
geef. In het tasje zitten 40 strookjes, voor iedere dag één. Op de strookjes staan 
dingen die ze die dag kunnen doen. Bijvoorbeeld: Vandaag drink ik alleen water, 
Vandaag kijk ik geen t.v., Vandaag ga ik spelen met iemand die weinig vrienden 
heeft, Vandaag lees ik een verhaal uit de kinderbijbel. 
De kinderen waren erg enthousiast en sommigen wilden meteen beginnen, maar 
ze moesten toch echt wachten tot Aswoensdag :) 
 
Namens de communiegroep, 
Ageeth Backer 
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40-jarig priesterjubileum pastoor 

Frank Domen 
 
Op zondag 1e Pinksterdag 28 mei a.s. viert onze oud-pastoor Domen zijn 40-jarig 
priesterjubileum. De Eucharistieviering begint om 10.00 uur in de katholieke kerk 
Sint Dionysius, Middenweg 248 te Heerhugowaard, alwaar hij al jaren 
voorganger is. 
Op deze dag zal er bij ons om 9.15 uur geen viering zijn. 
 
Wij, als Lokale Raad, vinden het een mooie idee om met pastor Mathew en alle 
parochianen af te reizen naar Heerhugowaard om de Eucharistieviering bij te 
wonen en pastor Mathew zal ook mee concelebreren. Na de viering is er een 
receptie waar wij pastoor Domen kunnen feliciteren met dit heugelijke feit en 
wij willen afsluiten met een lunch. 
 
Voor deze gelegenheid hebben wij kunnen realiseren dat de bus van de 
“Vrienden van Velsen-Noord” rijdt en een buschauffeur zich op 1e Pinksterdag 
beschikbaar heeft gesteld. 
Het is voor de Vrienden van Velsen-Noord rendabel als we minimaal 25 
personen hebben, anders zullen we op eigen gelegenheid moeten gaan met 
personenauto’s. 
 
Wie gaat er met ons mee, een uitje met alle parochianen. Wij vragen aan elke 
parochiaan die meegaat een bijdrage van € 5,00. 
U kunt zich opgeven bij Leny Dekker, Watervlietstraat 16 te Velsen-Noord of  
per telefoon: 06-10812001 
per mail: henkenlenydekker@ziggo.nl 
Natuurlijk kunt u zich ook opgeven na afloop van een viering op zondag. 
 
Wij hopen met een bus vol af te reizen richting Heerhugowaard 
 
U GAAT TOCH OOK MEE? 
 
Namens de Lokale Raad 
Leny Dekker  
Voorzitter 
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Sint Jozeffeest 
 
Het feest van onze patroonheilige Sint Jozef op 19 maart 
viel dit jaar ook echt op zondag. Dus hielden we een mooie 
viering. Vanwege het feest had pastor Mathew zijn preek 
hier ook op afgestemd. 
 
Sint Jozef was een man die niet op de voorgrond trad, maar 
was wel een man van woord en daad.  
Jozef zou rechtstreeks afstammen van koning David. Toen 
hij hoorde dat zijn verloofde Maria al in verwachting was, wilde hij volgens 
Joodse traditie de verkering verbreken. Maria was hem immers ontrouw 
geweest, dacht hij. Volgens de traditie van die tijd mocht hij haar in opspraak 
brengen en zelfs laten vervolgen en stenigen. Maar dat deed Sint Jozef niet. Hij 
wilde juist in stilte van haar scheiden, om daarmee eventuele schande te 
voorkomen. Via een engel die aan hem verscheen kreeg Jozef langs 
bovennatuurlijke weg de opdracht tóch met Maria te trouwen. 
Hij nam de verantwoording van de opvoeding van Jezus, de zoon van God. Hij 
was een eenvoudig man, een echte timmerman en zorgde voor zijn gezin. 
Een kleine geloofsgemeenschap mag trots zijn op een patroonheilige zoals Jozef. 
 
In het evangelie hadden wij het verhaal gehoord over de genezing van een 
blinde. Tijdens de preek hadden Thomas en Matthias daarom een mooie 
tekening gekleurd van de blinde waarvan de ogen (door middel van een 
trekstrook) dicht en open konden. Toen zij weer terug kwamen, lieten zij dit trots 
zien aan alle mensen. 
 
Helaas kon Ria het koor Between op deze dag niet begeleiden en was er 
volkszang. Maar als het eind van de viering was er een verrassing: Cees speelde 
op gitaar en samen zongen we een mooi lied ter ere van Sint Jozef. 
 
Na de viering was er koffie met gebak. We vierden ook de verjaardag van onze 
herder pastor Mathew die op 14 maart jarig was. 
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Uitnodiging Palmpasenkruisen maken 

 
Eén week voor Pasen is het Palmpasen.  
In de kerk denken wij dan aan de intocht van Jezus in Jeruzalem.  
De mensen zijn blij, ze zwaaien met palmtakken. 
Maar Jezus weet dat Hij dood zal gaan aan een kruis. 
Een kruis is dus iets naars, maar gelukkig kwam alles goed. 
Jezus heeft de dood overwonnen. 
 
Voor de Palmpasen viering gaan wij daarom mooi versierde kruisen maken. 
 
Wil jij of uw (klein)kind ook zo’n mooi kruis maken?  
 
Dat kan op zaterdag 1 april om 16.00 uur in de 
Meerpaal. Het duurt tot ongeveer 17.00 uur. 
 
Wij zorgen voor een kruis en alles dat aan het kruis 
moet komen. 
We vragen een bijdrage van 2 euro per kind. 
 
Alle kinderen (van groep 1 tot en met groep 8) zijn 
welkom!! Hulp van (groot)ouders is nodig, zeker 
voor de jongste kinderen. 
 
Graag voor woensdag 29 maart aanmelden.  
Stuur een mail naar: ageethbacker@telfort.nl  
of bel/app naar: 06-28396815 
 
De mooie versierde kruisen houden de kinderen niet zelf. Ze zijn voor zieke of 
bejaarde mensen. Op zondag 2 april is eerst de Palmzondagviering om 9.15 uur 
in de Meerpaal (graag uiterlijk om 9.10 uur aanwezig zijn). 
In de viering, die ongeveer 1 uur duurt, worden de kruisen gezegend.  
Daarna kunnen de Palmpasenkruisen weggebracht worden.  
 
Ageeth Backer 
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Nieuws van de vormelingen 
 
In de afgelopen maand zijn de vormelingen drie keer bij elkaar geweest.  
Waarom moest Jezus aan het Kruis sterven? En hoe kun je eigenlijk geloven? 
Over deze vragen hebben we het gehad.  
We hebben geleerd dat de dood en verrijzenis van Jezus alles te maken heeft 
met het Scheppingsverhaal: God maakt het ondanks onze fouten toch weer goed 
met ons en daardoor kunnen wij ook nu weer naar het paradijs.  
Jezus heeft ons de Kerk gegeven om ons te helpen leven zoals God dat wil. En 
juist in de vastentijd bereiden we ons als Kerk samen voor op Pasen. Uiteraard 
hebben we met de vormelingen eerst een groot feest op Carnaval gehad (met 
pannenkoeken!), voordat we op Aswoensdag samen de vastentijd begonnen.  
 
Zoals gewoonlijk hadden we ook speciale gasten die de vormelingen iets 
kwamen vertellen. Priesterstudent Francis vertelde over het Sacrament van de 
Biecht en legde ook heel mooi uit waarom het nodig is om door een priester 
vergeving van Jezus te krijgen: Jezus heeft dat namelijk zelf tegen zijn apostelen 
gezegd!  
En Femke Ooijevaar kwam de vormelingen uitnodigen om mee te zingen met het 
jongerenkoor van JKH; hopelijk was dat leuk! 
 
Sindo Núñez Queija,  
mede namens Kapelaan Jaider, Daniëlle, Thamsen en Pilar 
 
 

Familieberichten 
 

Overleden 
 
Adriana Elisabeth Geertruda (Jeanne) van Roon – Engelbert 
Geboren op 12 december 1936 en overleden op 4 januari 2023 

 
Theodorus Petrus (Theo) Harsveld  
Geboren op 9 oktober 1940 en overleden op 6 februari 2023 
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In Memoriam Jeanne van Roon -

Engelbert  
 
Op 04 januari jl. hebben wij afscheid genomen van onze dierbare Jeanne.   
Jeanne was niet "alleen maar " een trouwe kerk bezoeker,  maar deed ook veel 
werkzaamheden voor de kerk, zoals de kaarsen voor bij Maria aanvullen, 
wasgoed van het altaar verzorgen, zodat het weer brandschoon en gestreken 
was, prullenbakken legen en ga zo maar door. Je zou haar kunnen zien als een 
stille kracht die zeer betrokken was.  
 
De laatste jaren kwam zij vooral naar de doordeweekse ochtendvieringen en op 
de zaterdagen voor het Rozenhoedje. Als het even kon zat zij altijd op dezelfde 
stoel in de Meerpaal. Tijdens de ochtendvieringen bediende zij het belletje...  
Na de ochtendvieringen en Rozenhoedje drinken wij koffie en thee. Daar heb ik 
haar dan ook beter leren kennen. Wij hebben veel gesprekken gehad en ook veel 
gelachen samen.   
 
Ik heb haar leren kennen als een, aan de ene kant een rustige, in zichzelf 
gekeerde vrouw met een hart van goud, en aan de andere kant iemand die haar 
mening niet onder stoelen of banken stak. Zij had een positieve instelling en kon 
enthousiast van de kleine dingen genieten. Zij was warmhartig en sympathiek.   
Nu is haar stoel in de Meerpaal leeg...  
Zij wordt door mij, maar zeer zeker ook velen met mij, zeer gemist.  
Lieve Jeanne ik wens jou, zoals jij mij ook altijd wenste,  vrede en alle goeds.   
Rust zacht.  
 
Willeke Nieuwboer 
 
 

In Memoriam Theo Harsveld 
 
Theo en Truus Harsveld woonden al jaren in het ouderlijk huis aan de 
Doelmanstraat in Velsen-Noord en waren lid van het R.K. Gemengd koor Sint 
Jozef in onze parochie. 
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Niet alleen zetten zij zich in voor de zang, maar ook voor de nevenactiviteiten 
zetten zij hun beste beentje voor: Theo was ruim 25 jaar voorzitter van het koor 
en rondom de feestdagen was er ook altijd een presentje voor de koorleden in 
de vorm van eieren, krentenbrood, speculaaspop of een lekkere rollade, hetgeen 
Truus voor haar rekening nam met hulp van andere bestuursleden. 
 
Ook heeft Theo samen met zwager Gerard het werk voor zijn rekening genomen 
voor het grafdelven. Het was allemaal handwerk en werd later overgenomen 
door de firma Vreeker met een kleine graafmachine. 
 
Na het overlijden van Cees van der Ham kwam er een plaats vrij in het 
kerkbestuur. Daar wij de kerk al verkocht hadden was er weinig werk voor het 
onderhoud van de gebouwen, maar extra ondersteuning was op zijn plaats. Theo 
nam de taak voor zijn rekening voor adviezen.  
Ook heeft hij als distributeur de parochieblaadjes bij de wijkagenten gebracht. 
 
Verleden jaar zijn Theo en Truus verhuisd naar Lommerlust op de begane grond 
met een lekker tuintje. Hun dochter Carin had zich hiervoor ingezet en zij waren 
er heel erg blij mee. De werkzaamheden voor onze kerk kwamen hierbij wel ten 
einde. 
 
De laatste jaren gingen zij 1 à 2 keer per jaar naar Bonaire naar hun zoon en 
schoondochter. Theo vond het fantastisch en het was ook fijn dat Truus 
lichamelijk minder last had van allerlei ongemakken. Het was zijn geliefde eiland 
geworden, Bonaire. Het eiland waar de zon altijd schijnt. 
Ook op 11 januari jl. reisden Theo en Truus af naar Bonaire om daar heerlijk te 
genieten en wat was het schrikken dat hij onwel werd en aan een hartaanval is 
overleden op 6 februari. Truus vertelde dat het zo zou moeten zijn net als zijn 
vader op de terugweg van zijn familiebezoek in Australië. 
 
Theo, je was voor ons meer dan een trouwe parochiaan, je was aanwezig, liet je 
stemmen horen en hield van gezelligheid en een biertje en een glaasje jonge 
jenever. 
Nogmaals dank voor alles en rust in vrede. 
 
Namens de Lokale Raad, 
Leny Dekker 
Voorzitter 
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Stille Omgang 2023 
 
In januari zijn wij gestart met de voorbereiding van de Stille omgang 2023 die 
gelopen werd in de nacht van zaterdag 18 maart op zondag 19 maart in de 
duisternis. Door de Covid had dit de afgelopen 3 jaar niet plaatsgevonden. 
 
De voorzitter, de heer Jeroen Brenninkmeijer, van de organisatie van de Stille 
Omgang Amsterdam, had contact met ons opgenomen met de vraag of wij ook 
de regio Heiloo, De Egmonden, Limmen en Uitgeest voor onze rekening wilden 
nemen, daar het bestuur aldaar vanwege de hoge leeftijd en 
gezondheidsredenen waren gestopt. 
 
Zodoende hebben wij begin februari jl. alle rooms-katholieke kerken in de regio 
aangeschreven met de vraag of zij mee wilden werken, d.m.v. informatie 
omtrent de Stille Omgang te delen in het parochieblad en een poster op te 
hangen. Ook de mond-tot-mondreclame om elkaar te enthousiasmeren is heel 
belangrijk. Door deze informatie kunnen de parochianen zichzelf opgeven bij ons 
en het bedrag van € 15 voor deelname overmaken. 
Met deze bedragen wordt de bus betaald, de administratiekosten en na afloop 
een versnapering in de bus. 
Hiervoor een woord van dank aan alle secretariaten van de desbetreffende 
kerken. 
 
Er kwamen 38 aanmeldingen binnen. De avond ging van start met een 
Sacrament Lof in de Mariakerk, Spoellaan 3 te Heemskerk. De voorganger was 
kapelaan Jaider met de organist Martin van Kleef. Ook hen willen wij danken 
voor de inzet. 
 
Tegen 20.00 uur gingen we met een dubbeldekker van Bakreizen Alkmaar 
richting Amsterdam en velen wilden natuurlijk plaatsnemen bovenin, want die 
kans krijg je niet zo vaak. De buschauffeur had er een hele klus aan om met ons 
dwars door het centrum van Amsterdam te manoeuvreren maar het was klasse, 
bedankt buschauffeur Dennis. 
 
Wij arriveerden bij de Obrechtkerk, een prachtige kerk. De bisschop van 
Rotterdam en zes extra voorgangers gingen voor in de Eucharistieviering. De 
muzikale ondersteuning was in handen van het koor van de Obrechtkerk, een 
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mooi koor met een hele goede akoestiek in de kerk. De lezingen en de 
voorbeden werden door ons gelezen. In heel veel kerken in Amsterdam kwamen 
de bedevaartgangers bijeen in een Eucharistieviering. 
 
Na afloop van de viering was er gelegenheid voor koffie/thee en een krentenbol 
en we gingen weer verder met de bus richting Rokin. Daar aangekomen startten 
we met DE STILLE OMGANG. Met duizenden mensen liepen wij in een stille tocht 
door  de oude binnenstad van Amsterdam. Deze tocht herdenkt het MIRAKEL 
VAN AMSTERDAM van 15 maart 1345. 
Uitgebreide informatie over de geschiedenis van het Mirakel van Amsterdam en 
de voortzetting hiervan in de maand maart elk jaar kunt u vinden op: 
www.stille-omgang.nl 
 
Elk jaar is er een gebedsintentie 
die wordt meegegeven aan de 
deelnemers van de Stille 
Omgang. Deze intentie geeft de 
lopers inspiratie tot gebed en 
reflectie. De gebedsintentie van 
2023 was:  
‘Levend Brood voor Onderweg,  
in Stilte Getuigen’. 
 
Het was regenachtig weer, maar het was niet koud en na een mooie tocht 
kwamen we aan bij het Spui, alwaar een andere bus al klaarstond om ons weer 
terug te brengen naar de Mariakerk.  
 
 
Wij vinden het een fijn gevoel dat we na een mooie voorbereiding met een bus 
vol mensen naar Amsterdam zijn afgereisd om de Stille Omgang te lopen. 
Wij hopen u volgend jaar weer te verwelkomen en houdt u het parochieblad van 
Kerstmis 2023 in de gaten, daar laten we weer van ons horen. 
 
Gezelschap de Stille Omgang 
Roneke van der Linde 
Leny Dekker 
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Berichten vanuit het regiobestuur  

De Heilige Familie 
 
Op zondag 5 februari jl. is de laatste Eucharistieviering gehouden in de parochie 
Sint Eloy, locatie Regina Caeli. De geloofsgemeenschap was actief sinds 1954 en 
de laatste 25 jaar na het afbreken van de kerk Regina Caeli, hebben zij de 
vieringen gehouden in de kerkruimte aan het Hilbersplein, aangrenzend aan het 
appartementencomplex. Het was een mooie afsluitende viering en voor vele 
parochianen aangrijpend en pijn vol. 
 
Deken Floris Bunschoten per 1 maart jl. benoemd is tot deken van Haarlem. Hij 
wordt pastoor van Haarlem –Noord, Santpoort, Driehuis, IJmuiden. Ook volgt hij 
vicaris-generaal Bart Putter op als plebaan van de Sint Bavo. 
 
Wij danken deken Floris Bunschoten  voor de contacten met ons en wensen hem 
veel inspiratie toe. 
 
Dr. George Pampillil is op 18 maart jl. in de Bonifatiuskerk te Zaandam door Mgr. 
Hendriks geïnstalleerd als deken van de Zaanstreek-IJmond. Tevens is pastoor 
van 7 parochies in de Zaanstreek. Wij heten hem van harte welkom en wensen 
ook hem veel inspiratie toe. 
 

Wist u dat: 

- het eerste kwartaal van 2023 alweer  ten einde is 

- wij in afwachting zijn van het officiële bericht van het bisdom betreffende het 

verzoek om verlenging van het huurcontract en de toekomst van onze 

geloofsgemeenschap 

- wij u informeren als wij meer informatie hebben 

- wij in samenwerking met het regiobestuur ook in gesprek gaan over de 

toekomst 

- op 18 maart jl. de Stille Omgang is gelopen met veel parochianen uit onze 

parochie  
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- wij op 19 maart het feest van Sint Jozef, onze patroonheilige, hebben gevierd 

en wij op deze dag ook gevierd hebben dat pastor Mathew op 14 maart jarig 

was 

- wij in de viering samen een mooi slotlied over Jozef zongen begeleid door 

Cees op gitaar 

- wij al in de vastentijd gekomen zijn 

- wij van harte het vastenproject aanbevelen 

- dit project in Columbia aangedragen is door kapelaan Jaider, priester in onze 

regio 

- kapelaan Jaider ook uit Columbia komt 

- u ook nog kunt geven voor actie Kerkbalans 

- wij op weg zijn naar Pasen, het Licht van Christus, zie schrijven pastoor Torres 

elders in het blad 

- dat de kinderen op 1 april (geen grap) een Palmpasen kruis kunnen maken 

- de Paaswake om 21.00 uur is 

- er op 1e Paasdag 9 april 2 dopelingen zijn en daarom de viering verschoven is 

naar 10.00 uur 

- Hemelvaartsdag op donderdag 18 mei is 

- wij op 1e Pinksterdag met pastor Mathew en de parochianen naar 

Heerhugowaard gaan i.v.m. het 40-jarig priesterjubileum, zie elders in het 

blad 

- pastor Mathew op bedevaart gaat naar Medjugorje 

- als u het fijn vindt dat pastor Mathew op bezoek komt, u dit altijd mag vragen 

aan hem, u kunt ook telefonisch contact met hem opnemen 

- op 4 juni a.s. pastoor Niesten zijn 25-jarig priesterjubileum viert 

- hij nog stage heeft gelopen bij pastoor Domen in onze kerk 

- hij de Meerpaalclub heeft opgestart en begonnen met 12 kinderen 

(apostelen) 

- wij in september weer een parochieblad willen uitgeven, inleveren kopij zie 

elders in dit blad 

- wij u veel geluk en gezondheid toewensen en u mogen blijven ontmoeten in 

ons dorp Velsen-Noord en de parochie Sint Joseph 
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Puzzel – Woordzoeker Pasen 

In deze woordzoeker moeten onderstaande woorden worden doorgestreept. 
(horizontaal, verticaal en diagonaal – in alle richtingen).  
De overgebleven letters vormen een zin. 
 

 
 

AARDBEVING  BLIKSEM  EMMAUSGANGERS  DEUR 
DISCIPEL DODEN  ENGELEN  GALILEA 
GEDAANTE GELD  GEGROET  GING    
GRAF  HEMEL  JEZUS   KLEDING  
KLEOPAS MARIAMAGDALENA MORGEN OPGESTAAN  
PLAATS   RAAD (2x) SABBAT   SNEEUW 
STAD  STEEN  VERSCHRIKT  VOETEN  
VREES   VROUWEN WACHTERS  WENTELDE  WIT 
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Passieverhaal voor kinderen 
 
De week voor Pasen komt eraan, 
de Goede Week, een week met een traan, 
want toen is Jezus doodgegaan. 
 
 
Palmpasen 
Op zondag Palmpasen staan mensen te juichen. 
Ze zwaaien met takken, ze dansen, ze buigen, 
want Jezus komt daar op een ezeltje aan! 
Hoi, hoi! Onze koning! roept iemand vooraan.  
 
 

Witte donderdag 
Die avond eet Jezus nog één keer met vrienden. 
Hij wast zelf hun voeten, als een bediende. 
Hij bidt, en zegt bij het breken van 't brood 
"Blijf zo aan mij denken, na mijn dood."  
 
 
Hij wordt door soldaten gehaald die nacht 
en naar een gevangenis toegebracht. 
De mensen roepen met luide stem: 
Weg met hem, aan het kruis met hem! 

 
 
Goede vrijdag 
Jezus die zoveel van mensen houdt: 
daar hangt hij, op een kruis van hout. 
Aan het einde roept hij: "Het is volbracht."  
De middag wordt donker als de nacht. 
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Stille zaterdag 
Zijn vrienden leggen hem in een grot. 
Die dag voelt alles leeg en dood. 
Hun Heer is weg, ze gelóven het niet.  
Ze zitten te huilen van verdriet.  
 
 
Paasmorgen 
Op zondag nog vóór het licht van de dag 
gaan enkele vrouwen naar het graf. 
Het is leeg! Er zit een engel die zegt: 
"Zoek hem niet waar je hem had neergelegd! 

 
 
Jezus leeft! Hij is, echt waar, opgestaan!" 
Met dat nieuws zijn de vrouwen teruggegaan.  
Ze werden niet zomaar geloofd, die dag, 
want niemand had zo'n bericht verwacht. 
 
 

Een poosje later geloofden ze pas 
dat Jezus echt verrezen was, 
want steeds meer vrienden vier, zes, tien, 
vertelden: 'Wij hebben Jezus gezien!' 
 
 
Pasen 
Dat is wat wij samen vieren vandaag, 
we maken van Pasen een vrolijke dag. 
Hij leeft, God laat ons nooit in de steek.  
En dáárom is het de Goede Week! 
 
 
Tekst overgenomen van de website: www.geloventhuis.nl 
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Sint Jozefparochie 
Wijkerstraatweg 55, 1951 EB Velsen Noord | www.jozefkerk-velsen-noord.nl 

 

Secretariaat 
H. Doopsel, H. Communie,  
H. Vormsel, huwelijken,  
zieke parochianen, 
bedieningen of uitvaarten, 
telefoon: 06-22 70 48 95 
 

Inter Parochiële Caritas Instelling 
(PCI): 06-22 70 48 95 

 

Misintenties 
Greet Zwanenburg 
Tel: 0251-223 783 
greetzwanenburg@ziggo.nl 
 

assistent-penningmeester & 
bankgegevens 
Cees Backer 
IBAN: NL 66 INGB 0000 085938 
t.n.v. Kerkbestuur der Sint 
Josephparochie 
 

Vieringen in de Meerpaal (kerk) 
 

In het weekend   zondagochtend 09.15 uur  
Doordeweekse vieringen  iedere ochtend om 09.00 uur  
Vespers   donderdagavond om 19.30 uur  
Rozenkrans bidden  voorafgaand aan de viering op zondag om 08.55 

uur en op zaterdag om 09.30 uur 
 

Huisbezoeken 
 

Vroeger bracht de pastoor van het dorp regelmatig een bezoek aan de mensen 
thuis. Tegenwoordig is dat veranderd. Over het algemeen hebben de mensen 
door allerlei omstandigheden weinig tijd hiervoor. Toch wil ik mij graag inzetten 
voor gesprekken met mensen, omdat ik dit een belangrijke taak vindt van mijn 
pastorale verantwoordelijkheid. Indien u een gesprek wenst met mij dan nodig ik 
u van harte uit om een afspraak te maken via telefoonnummer 06-22704895 of 
via emailadres: fathermathew@hotmail.com. 
Het gesprek kan desgewenst plaatsvinden bij u of bij mij thuis  Wijkerstraatweg 
55A te Velsen-Noord. 
 
Pastor Mathew 
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Pastoresteam 
Pastoor Ruben Torres 06-46082758, deheiligefamilie@gmail.com 
Dorpsstraat 131, 1901 EK Castricum.  
Pastor Mathew Njezhukum Kattil 06-22704895, fathermathew@hotmail.com  
Wijkerstraatweg 55A, 1951 EB Velsen Noord 
Pastoor H. Niesten 06-30712180, hjozefniesten@planet.nl  
Kapelaan Jaider Chantre Sanchez 06-82927482, kapelaanjaider@outlook.com 
Diaken Marcel de Haas 06-30539841, diakenmarcel@gmail.com 
  

Leden Lokale Parochieraad 
Pastor Mathew Njezhukum Kattil   Dhr. Cees Backer 
Mw. Leny Dekker    Dhr. Laszlo Szekula 
Mw. Ivana van der Ham 
 

Regiobestuur Samenwerkingsverband 

De Heilige Familie 
 
Regiosecretariaat:  
Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum, info@regioheemskerk.nl  
Parochies behorende bij het samenwerkingsverband:  
• H. Laurentius / H. Maria, Heemskerk  
• OLV Geboorte, Uitgeest  
• De Goede Herder, Castricum  
• St. Eloy, Beverwijk-Wijk aan Zee  
• St. Jozef, Velsen-Noord  
• HH. Twaalf Apostelen, Beverwijk  
 
Regiobestuursleden:  
Pastoor Ruben Torres, voorzitter  
Dhr. Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, (H.Laurentius- Maria H’kerk)  
Dhr. Wim van der Meer, secretaris (De Goede Herder Castricum)  
Mw.. Wilma Groot en Dhr. Wim Brugman (OLV Geboorte Uitgeest)  
Mw. Rita Dufrenne (H. Laurentius- H. Maria Heemskerk)  
Mw. Mariëtte Mantel (De Goede Herder, Castricum)  
Mw. Saskia Bos en Dhr. Cor Hienkens (St. Eloy Beverwijk-Wijk aan Zee)  
Mw. Leny Dekker (St. Jozef Velsen-Noord)  
Dhr. Martin van Kleef ( HH. Twaalf Apostelen, Beverwijk) 
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Info Parochieblad 

Wilt u ook een stukje plaatsen of iets vertellen?  
U kunt altijd uw tekst mailen naar: parochieblad@outlook.com  
Uiteraard kunt u uitgeschreven teksten ook altijd aan ons kwijt.  
Stuur deze naar:  
Redactie parochieblad  Wijkerstraatweg 55  1951 EB Velsen Noord  
De uiterste inleverdatum voor kopij is 21 augustus 2023. 
 
 
Redactie: Leny Dekker, Ivana van der Ham en Ageeth Backer 
Adressenbestand: Cees Backer 
Repro/Drukwerk: Ageeth Backer 
Bundeling en nietwerk: Willeke Nieuwboer, Ageeth Backer, Ivana van der Ham 
en vrijwilligers. 
Wijkagenten: Ivana van der Ham, Peter van Egmond, Annemiek Schlüter, Greet 
Zwanenburg en Hein Burger  
Coördinator: Ivana van der Ham 
 

 
 
 
 
 
 

ruimte voor de 
adressticker 

 
 
 
 
 
 
 

Wilt u het parochieblad niet meer of voortaan digitaal ontvangen? 
Stuur een mail naar parochieblad@outlook.com 

of geef het door aan Pastor Mathew, alvast dank! 

 


