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SECRETARIAAT/PASTORESTEAM/MELDING VAN UITVAARTEN  

Parochiecentrum St. Eloy  Breestraat 101, 1941 EG, Beverwijk, 0251-215094  

Postadres: Breestraat 93, 1941 EG Beverwijk  

Facebook: Eloy Parochie 

Pastoresteam: Pastoor Ruben Torres, 06-46082758,   

Dorpsstraat 131,1901 EK, Castricum. 

pastoortorres@gmail.com 

Pastor Anton Overmars pr.  

06-28963045, antonovermars@gmail.com 

Pastoor Mathew Njezhukum Kattil  

06-22704895, fathermathew@hotmail.com 

Pastoor H. Niesten 

06-30712180, hjozefniesten@planet.nl 

Kapelaan Jaider Chantre Sanchez, 

06-82927482, frayjaider@hotmail.com 

Diaken Marcel de Haas  

06-30539841, diakenmarcel@gmail.com 

    Buitengewoon bedienaar Jeroen Vergouw,  

06-41604926, jeroen@vergouw.net 

Contact met de pastores  

Juist in deze tijd heeft u misschien behoefte aan een gesprek met een van de 

pastores, schroomt u niet naar een van hen te bellen, zij staan u graag te woord. 

 

Secretariaat: Mw. C.W.M. Vermeij-Krom, 

(tevens redactieadres) 

    0251-215094 /secretariaateloy@planet.nl 

 

Centraal nummer bij overlijden  

Beverwijk:   secretariaat Eloy , 0251-215094 

Wijk aan Zee:   dhr. P. Heine , 0251-375463  

 

Parochiebestuur St. Eloy Postadres: Breestraat 93, 1941 EG Beverwijk: 

secretariaateloy@planet.nl 

 

Bankrek.    Eloy: NL96RABO 0388.074.957 

Bankrek. kerkbijdrage   NL64RABO 0107.303.213  

R.K. Parochie St. Eloy Beverwijk 

 Kvk-nr. 7503019 

 

mailto:pastoortorres@gmail.com
mailto:antonovermars@gmail.com
mailto:fathermathew@hotmail.com
mailto:hjozefniesten@planet.nl
mailto:frayjaider@hotmail.com
mailto:diakenmarcel@gmail.com
mailto:secretariaateloy@planet.nl
mailto:secretariaateloy@planet.nl


 4 

UIT HET PASTORESTEAM 

 

TERUGBLIK PRIESTERWIJDING JAIDER CHANTRE SÁNCHEZ 

Op zaterdag 11 juni jl. vond in de Haarlemse Sint Bavo de priesterwijding 

plaats van Jaider Chantre Sánchez. Veel mensen vanuit onze regio en 

daarbuiten waren naar de kathedrale-basiliek gekomen voor deze bijzondere, 

sacramentele gebeurtenis. Hoe heeft kapelaan Jaider de aanloop naar zijn 

priesterwijding ervaren? Voelt hij zich als pasgewijd priester nu anders en 

wat betekent het priesterschap eigenlijk voor hem? Hoog tijd voor een 

evaluerend gesprek. Een maand voordat hij met zijn ouders terugkeert naar 

zijn geboorteland Colombia spreek ik hem in de pastorie van de Mariakerk 

onder het genot van een kop Colombiaanse koffie. 

 

Op retraite in Doetinchem 

Nadat Jaider op 1 juni zijn ouders uit Colombia op Schiphol had afgehaald, 

ging hij een dag later tot 9 juni een week met retraite in de Willibrordusabdij 

in Doetinchem. Samen met nog een andere priesterkandidaat uit Den Bosch 

werd hij hartelijk ontvangen door Johan Tervelde, een Benedictijner monnik 

en voormalig vicaris-generaal van het bisdom Leeuwarden. De week van 

retraite bestond uit dagelijks gebed (getijdegebed), de Eucharistie die in het 

leven van een priester centraal staat en zoals Jaider het verwoordt: “bewust 

op zoek gaan naar meer verdieping in mijn priesterlijke roeping en het 

mediteren van de wijdingsritus”.  
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De priesterwijding op 11 juni 

Ik vraag onze nieuwe kapelaan wat tijdens de priesterwijding de meeste 

indruk op hem heeft gemaakt. Jaider noemt twee belangrijke gebeurtenissen. 

Op de eerste plaats de litanie van alle Heiligen, waarbij de wijdeling plat ter 

aarde gaat liggen, als teken van volledige overgave. De Heiligen worden 

aangeroepen om hun gebed voor Jaider te voegen bij het onze. Ten tweede de 

handoplegging door de bisschop; Mgr. Hendriks, onder het uitspreken van het 

wijdingsgebed. Kapelaan Jaider: “Ik voelde daarbij de kracht van de Heilige 

Geest!” De opdracht die Jezus heeft gegeven aan zijn apostelen en de gave 

van de Heilige Geest worden zo duizenden jaren later opnieuw aan de wijdeling 

doorgegeven.  

 

Mooi was de koorzang van het diocesane projectkoor onder leiding van 

priester en dirigent Rodríguez Luque, een koor dat ook ten dele bestond uit 

zangers en zangeressen uit onze regio en, speciaal voor deze viering, een 

aantal keren had gerepeteerd. Na afloop van de viering werd de pasgewijde 

Jaider door menigeen gefeliciteerd, hetgeen tijdens de receptie op het 

Grootseminarie St. Willebrord te Heiloo ‘in het zonnetje’ werd herhaald. 

 

De Eerste H. Mis van de neomist  

Op zondag 12 juni ging de neomist Jaider met adrenaline en een 

zelfverzekerde uitstraling voor in zijn Eerste H. Mis in de Pancratiuskerk in 

Castricum. Hij werd daarbij vergezeld door een flink aantal collega’s uit de 

regio. Het regionale karakter van deze viering mocht verder worden 

benadrukt met de inbreng van het Heemskerkse koor Intermezzo onder 

leiding van Bert Stolwijk, de aanwezigheid van Jeroen Vergouw als acoliet uit 

Uitgeest en lectrice Saskia Bos van de parochie St. Eloy. Pastor Overmars 

overhandigde tijdens zijn verkondiging een bijzondere kelk aan Jaider. Deze 

kelk was afkomstig van een inmiddels overleden priester (Caspa Wanna), die 

voor zijn dood aan pastor Anton de kelk had gegeven onder de belofte dat hij 

deze aan een nieuwe priester zou overhandigen. Daar er nog de naam van een 

derde priester onder gezet kan worden, heeft ook kapelaan Jaider moeten 

beloven dat hij deze kelk te zijner tijd aan een nieuw gewijde priester cadeau 

zal doen. Na afloop van de H. Mis was in de parochiezaal van de Pancratius een 

door Castricumse vrijwilligers uitstekend verzorgde receptie georganiseerd, 

waar men de neomist kon feliciteren met zijn wijding en goed verlopen eerste 

viering.   
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Heilige apostel Barnabas 

De priesterwijding van Jaider werd opgedragen ter nagedachtenis van de 

heilige apostel Barnabas. Zowel Mgr. Hendriks als pastor Anton Overmars 

gingen in hun overwegingen in op de belangrijke betekenis van deze apostel, 

waarvan de naamdag 11 juni is. Hoewel Barnabus niet behoorde tot de Twaalf 

Apostelen, wordt hij toch gerekend tot Jezus’ eerste leerlingen. Tijdens hun 

zendingen reisde Barnabas veel samen met de apostel Paulus: twee nogal 

tegenstrijdige personen. Paulus, een wat meer eigengereid en rechtlijnig mens 

en Barnabas daarentegen, een persoon die veel meer op zoek is naar 

verbinding. Kapelaan Jaider wordt, zo blijkt aan het einde van de viering van 

zijn Eerste H. Mis, ook zeer geïnspireerd door de Aartsengel Michaël, en 

verzoekt Hem, in gebed samen met alle aanwezigen, om bescherming tegen de 

boosheid en de listen van de duivel.      

 

De eerste weken als priester 

Inmiddels heeft kapelaan Jaider zijn eerste weken als priester achter de rug. 

In de allereerste week waren er al vier ziekenzalvingen en vervolgens stonden 

de Eerste Communievieringen in de Mariakerk (19 communicantjes) en daarna 

de Agathakerk (27 communicantjes) op het programma. Hij kijkt er met 

tevredenheid op terug en is nu, terwijl u dit leest, bijna op vakantie in 

Columbia.  

 

Verblijf in Colombia 

In Columbia (27x zo groot als Nederland) bezoekt Jaider per bus en vliegtuig 

eerst een aantal vrienden. Ondertussen wordt in zijn geboorteplaats Planades 

met de steun van zijn lieve ouders alles gereedgemaakt voor zijn eerste 

viering op 21 augustus als priester in Colombia. Ongetwijfeld zal daarna 

ruimte zijn voor ‘fiesta’ en wensen wij kapelaan Jaider een mooie tijd in zijn 

geboorteland!  

 

Als regio hopen wij van harte dat kapelaan Jaider nog een aantal jaren als 

priester in onze parochies werkzaam mag zijn en dat daarbij net als die 

apostel Barnabas ‘het verbinden van mensen’ centraal mag staan! 
 

Bert Jan Rozestraten 
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CONTACT MET EN OVER PAROCHIE 

De afgelopen coronaperiode is gebleken dat direct contact lastig kan zijn. Het 

zijn nog steeds wat onzekere tijden, we blijven voorzichtig.  Vaak gaat de 

correspondentie ook via de mail, dat is snel en duidelijk. Maar juist een 

persoonlijk gesprek kan zo waardevol zijn.  

Graag wil het secretariaat u van dienst zijn en u adviseren en informeren:  

• Het kan zijn dat u eens rustig thuis met een van de pastores wilt 

praten. 

• Of u wilt graag de communie thuis ontvangen.  

• U heeft een vraag over dopen, vormsel of huwelijk. 

• U bent ouder of ernstig ziek en wilt info over de ziekenzalving, het 

bedienen of ziekenzegen. Wat is er mogelijk bij een avondwake, een 

uitvaart.  

• Of: u wilt vrijwilliger worden, waar en hoe kan ik me inzetten! 

Weet dat u altijd naar het secretariaat kunt bellen, met welke vraag ook! 

Onder kantoortijden: elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend zijn wij 

vaak direct te bereiken. Buiten deze uren kunt u altijd bellen en zo nodig 

inspreken, dan bellen wij u altijd terug.  

Natuurlijk kunt u de meeste info vinden op onze website maar echt: bellen 

mag altijd!!! 

 

UIT EN VOOR DE GEMEENSCHAP 

 

ONZE DOPELINGEN 

29 mei: Nikola Vincentius Marcus Antonius Rosic 

26 juli: Liliana Angelika Panek 

Wij wensen de dopelingen en hun ouders veel geluk en gezondheid toe! 

 

DANK! 
Alle lieve mensen die mij kaarten, mailtjes en appjes hebben 

gestuurd met woorden van medeleven en troost bij het 

overlijden van mijn lieve Ted, wil ik via deze weg hartelijk 

danken. 

Ze zijn een grote steun voor mij en een enorme stimulans om 

door te gaan! 

 

Marja Westerbeek-van der Peet.  
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IN MEMORIAM 
 

HENK HOOGSTRATE EN PETER WISSENBURG 

 

Beste parochianen, 

 

Het is onomkeerbaar….we worden geboren en (helaas) komen 

we ook te overlijden. 

 

Dat geldt uiteraard ook voor parochianen van onze 

geloofsgemeenschap. In de afgelopen tijd hebben we afscheid 

moeten nemen van twee vrijwilligers die gedurende lange tijd 

zich hebben ingezet voor onze Agatha! 

 

Eerst ontviel ons Henk Hoogstrate – elke maandagochtend kon je hem vinden 

in de kerk om de kaarsenvoorraad op orde te brengen en de afgebrande 

stompen te verwijderen zodat alles er weer netjes bijstond. We wisten al 

geruime tijd dat de gezondheid van Henk te wensen overliet maar de laatste 

maanden verergerde zijn situatie en is hij overleden.  

 

Wij danken Henk voor zijn inzet voor onze parochiegemeenschap en wensen 

Maps veel sterkte met dit verlies. 

 

Enkele weken geleden kregen we het bericht dat het met de gezondheid van 

Peter Wissenburg snel achteruit ging. Er was longvlieskanker geconstateerd 

en behandeling, laat staan genezing, was niet meer mogelijk. Toch kwam zijn 

overlijden voor ons sneller dan verwacht. Na slechts anderhalve week te 

hebben vertoefd in het hospice in Krommenie heeft ook hij het aardse voor 

het eeuwige verwisseld.   

 

Jarenlang is Peter secretaris geweest van de Stichting Kerststal H.Agatha en 

ook was hij de ontwerper van de jaarlijkse kerststal in onze Agathakerk. Wij 

zijn Peter veel dank verschuldigd voor al zijn werk voor “onze” kerststal. 

 

Mogen beiden rusten in vrede. 

 

Co Wittebrood  
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HET AFSCHEID VAN MEVR. TINY HUIPEN 

 

Op dinsdagmiddag 7 juni hebben wij op warme, bijzondere wijze afscheid 

genomen van Tiny Huipen, velen van u wel bekend. Tiny heeft lang gezongen in 

het gemengd koor van de Regina Caeli en later was ze een geliefd lid van het 

Agathakoor. Als Tiny kon zingen was ze gelukkig.. Dat talent hebben de 

dochters van haar meegekregen. Ook zij zijn heel muzikaal.  

Tiny was een echte Mariavereerster. Er brandde iedere dag een noveenkaars 

bij haar mooie beeld. Dat mooie Mariabeeld van Tiny stond centraal ook bij de 

afscheidsdienst en er klonken diverse Marialiederen.. Een prachtige solo van 

Han Bartels, een huisvriend van Tiny. 

De kinderen en de kleinkinderen hadden het een en ander op papier gezet en 

daarvan maakten zij ons deelgenoot. Tiny heeft de 5 kinderen grotendeels 

alleen opgevoed en dat deed ze in liefde. Daarvan spraken ook de aanwezigen. 

Dochter Janita speelde heel mooi op haar accordeon, dat deed ze altijd als ze 

bij mams op visite kwam en dan zongen ze samen, bijv. op de grote stille 

heide…dat klonk ook prachtig in een niet doodstille kerk!  Nee niet doodstil, 

want ons werd gevraagd mee te zingen! 

 

Tiny verbleef de laatste 6 jaar in Lommerlust waar ze het echt naar haar zin 

had. Ze was een dankbare cliënte..zeer geliefd bij de verzorgsters omdat ze 

altijd blij was en nooit klaagde. Ze bezocht zolang het mogelijk was ook de 

kerkdiensten eerst in de kapel en tijdens Corona in het restaurant. En zo 

kende ik haar: getooid met een gehaakte poncho en pretoogjes..Tiny het was 

bijzonder om deze dienst voor jou te mogen verzorgen. Vanaf deze plaats 

wensen wij als Agathagemeenschap de kinderen alle goeds toe, sterkte en 

liefde van veel mensen om jullie heen.  

Ik wil afsluiten met het tweede couplet van het lied: 
 

Op de grote stille heide..( de tekst is iets aangepast!) 

      “De kleine bloempjes worden groot 

       haar hand is daarin almachtig 

       haar liefde is groot voor alles wat leeft 

       dat’s wat haar leven invulling geeft 

       een leven dat was waard te leven vol liefde 

       een leven dat was waard te leven vol liefde…” 

En zo is het, zo was het…. 

 

Marinet Huisman, Anneke Meijer 
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IN MEMORIAM JAN SCHUYT 

 

Op 14 juli jl. hebben we in de St. Agathakerk afscheid genomen van Jan 

Schuyt, samen met zijn vrouw Agaath, zijn kinderen John, Monique en Ronald 

en hun partners. Hij had bovendien zeven kleinkinderen en acht 

achterkleinkinderen. Wat was hij trots op die rijkdom! 

 

Jan Schuyt werkte vanaf zijn 14e bij zijn vader als groenteboer, op de 

Groenelaan en later aan de Iepenlaan. Op die laatste plek was zijn bekende 

zaak gevestigd, gerund door Agaath terwijl Jan twee wijken langs de weg 

bediende. Het was hard werken, zeker ook rondom Kerstmis als er zo’n 500 

fruitmanden werden gemaakt en ook nog bezorgd. Toch vond hij in de avonden 

en op zondag tijd voor zijn gezin, de kinderen helpen met hun huiswerk, uitjes 

te paard naar Wijk aan Zee en zorgen voor gezelligheid in huis samen met zijn 

vrouw.  

 

Jan Schuyt was een rustig mens, kon goed luisteren, had een aardige dosis 

humor en een positieve levenshouding. Hij was een mens met talenten, die hij 

ten volle benutte. Daarom hebben we tijdens de afscheidsviering de parabel 

over de talenten gelezen, zeer van toepassing op deze goede mens.  

Hij had het geloof van de daad: doen wat moet gedaan; en ook, zo is gebleken, 

had hij een bijzondere band met Maria. In zijn portemonnee droeg hij heel 

zijn leven een klein kokertje mee met daarin een piepklein beeldje van Maria. 

Mede daarom kreeg Maria in de viering een duidelijke plaats, o.a. in het 

openingslied “Wees gegroet O Sterre”. Het Agathakoor zong de sterren van 

de hemel.  

 

Johannes Adrianus, Jan Schuyt, dank je wel voor je werklust, voor je 

voorbeeld voor kinderen en kleinkinderen, voor je trouw en je liefde. We 

zullen jou niet vergeten en ook je overbekende slogan niet: Met fruit van 

Schuyt de dokter de deur uit! Wellicht genieten ze er ook in de hemel nog 

van. 

 

Rust zacht en à Dieu, dat betekent: tot bij God. 

 

Pastor Nico Smit 
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UIT HET REGIOBESTUUR 

 

De vergadering van 22 juni wordt geopend door Wilma Groot-van Berkel met 

een noveengebed voor Oekraïne. “O Moeder Maria, Koningin van de Vrede, wij 

geloven in uw zorg, in uw medeleven en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon. 

Daarom komen wij vol vertrouwen tot U en wij vragen door U aan de Heer: 

breng vrede en vergevingsgezindheid in de harten van alle volken, sta alle 

mensen bij die lijden onder de gevolgen van deze crisis.” 

 

Jubileum Apostelkerk 

Op zondag 3 juli 2022 werd ’s middags een plechtige hoogmis gehouden bij 

gelegenheid van de kerk van de HH. Twaalf Apostelen in Beverwijk. Met onze 

bisschop Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant en een flink aantal aanwezige 

priesters en diakens mocht vol dankbaarheid worden stilgestaan bij het 60-

jarig bestaan van deze ‘noodkerk’. Toch wel bijzonder een noodkerk die al 60 

jaar bestaat, maar nog steeds steevast door vele mensen binnen en buiten 

onze regio wordt bezocht als ‘rots in de branding’ in tijden van veel verwarring 

over het katholieke geloof. Wij feliciteren het locatieteam van de 

Apostelkerk en haar huidige ‘trekker’, pastoor Henk Niesten, van harte met 

dit jubileum. 

 

Aan het eind van de feestelijke viering reikte Mgr. Hendriks de pauselijke 

onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uit aan de heer Martin van Kleef. 

Deze onderscheiding ontving hij van de bisschop voor zijn vele verdiensten 

voor de Apostelkerk als organist, penningmeester, voorzitter van het 

locatieteam, lid van het regiobestuur, organisator van bedevaarten en de zorg 

voor het parochieblad De Apostel. Martin en zijn echtgenote Riet zijn ook 

altijd zeer betrokken geweest bij het seminarie. Van harte proficiat aan de 

gedecoreerde Martin en uiteraard ook zijn steun en toeverlaat Riet! 

 

Regionale Centrale Financiering 

Al een aantal jaren is in onze regio sprake van een pastoraal 

samenwerkingsverband. Nu met ingang van 1 oktober 2021 het vergrote 

samenwerkingsverband door het bisdom Haarlem-Amsterdam is 

geformaliseerd, worden de kosten van het pastoresteam met terugwerkende 

kracht vanaf 1 januari 2021 naar draagkracht over de zes parochies 

omgeslagen.  



 12 

Een positieve ontwikkeling, waarbij het belang van onderlinge solidariteit mag 

worden onderstreept! Dit ontslaat ons overigens niet van de verplichting om 

kritisch naar de gebouwensituatie en kosten van de zes parochies te blijven 

kijken. De komende jaren ontkomen we niet aan het nemen van drastische 

maatregelen en zullen we genoodzaakt zijn het aantal kerkgebouwen in onze 

regio (thans negen) te reduceren. Belangrijke uitgangspunten zijn daarbij de 

door het bisdom gehanteerde vitaliteitscriteria en de wens om baten en 

lasten per parochie (meer) in evenwicht te brengen of te houden.   

 

Dank aan alle vrijwilligers 

Als je alle werkgroepen, koren, kosters, acolieten, misdienaars, huishoudelijk 

medewerkers en bestuurders in onze regio bij elkaar telt, kom je tot ruim 

1.000 vrijwilligers. Ondanks de krimp van onze geloofsgemeenschappen nog 

steeds een zeer indrukwekkend aantal! De inzet van al die mensen in onze zes 

samenwerkende parochies is onbetaalbaar. Daarom mag ook vanaf deze plaats 

namens het bestuur nog eens gezegd worden: “Dank je wel lieve vrijwilligers 

voor jullie tomeloze inzet, jullie energie, jullie kennis, jullie betrokkenheid, 

jullie aanpassingsvermogen in tijden van de coronapandemie, jullie trouw aan 

onze geloofsgemeenschappen. Zonder jullie inzet zouden we niet kunnen 

bestaan. Jullie zijn ons belangrijkste kapitaal. Laten we elkaar na de 

zomervakantie bij de start van een nieuw kerkelijk jaar weer opnieuw 

inspireren en enthousiasmeren!”    

 

Bert Jan Rozestraten 

 

BEDEVAART NAAR BANNEUX 

Tot grote vreugde van de 

organisatie wordt er van 26 t/m 

30 augustus na 2 jaar weer een 

Bedevaart georganiseerd naar  

Banneux waar in 1933 Maria 

verscheen aan Mariëtte Beco en 

zei: “Ik kom het lijden verlichten.” 

U kunt zich nog opgeven tot 30 

juli! 

 

Eva Onderwater: banneux.bisdomhaarlem@outlook.com 

 

mailto:banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
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DOOR EN VOOR ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP 

 
ELKAAR ONTMOETEN BIJ DE DOORDEWEEKSE VIERINGEN 

In de Regina Caeli is elke dinsdag 10.00 uur een viering, voorafgegaan door 

Rozenkransgebed. In de H. Agatha is er in de maand augustus geen viering, wel 

wordt om 12.00 uur de Rozenkrans gebeden. De kerk is ook open elke woensdag 

van 12.00 – 15.00 uur en zaterdag 13.00 – 15.00 uur. Na de viering in de Regina 

Caeli en ook in augustus na het Rozenkransgebed in de Agathakerk kunt u altijd 

nog even gezellig napraten met een kopje koffie of thee. Heeft u vragen aan de 

pastoor of diaken, dan is dit het meest geschikte moment om ze te stellen, want 

ook zij blijven nog even na als zij zijn voorgegaan in de viering.   

 

HANDWERKEN VOOR ETHOPIË 

Beste mensen, 

Ons handwerkgroepje blijft, ondanks het mooie weer, trouw iedere 

vrijdagmiddag bij elkaar komen. Tijdens het tuinfeest hebben wij wederom 

onze spulletjes kunnen presenteren. En weet U wat zo leuk is, onze warme 

slofjes krijgen steeds meer bekendheid. We produceren ze in alle maten van 

schoenmaat 23 tot en met maat 45. En mocht er een maat uitverkocht zijn, 

binnen een week weer leverbaar. Op het tuinfeest hebben we voor de 

kinderen van onze vriend Kaleab toch voor € 73.00 verkocht. De inflatie in 

Ethiopië is ook heel erg hoog, moor voor € 73.00 krijgen toch 73 kinderen een 

dag te eten. En daarvoor blijven we werken. 

 

Een fijne vakantie toegewenst van onze handwerkgroep. 

Mieke van Leur-Koning. 

 

HULP AAN DE OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN  

Welzijn Beverwijk verzorgt in overleg met de gemeente voorzieningen voor de 

Oekraïense vluchtelingen. Ook wordt gezocht naar bruikbare tweedehands 

fietsen. Wellicht dat er ook bij de parochianen van Eloy een fiets kan worden 

gevonden die niet meer wordt gebruikt en tijdelijk van pas kan komen? De 

fietsen kunnen worden ingeleverd bij Welzijn Beverwijk, Buurthuis Wijk aan 

Duin, Wilgenhoflaan 2C. Graag eerst even contact opnemen met Jacco 

Tuijn, tuijn@welzijnswb.nl of Herbert Bos, bos@welzijnswb.nl. De fietsen 

worden dan in de fietswerkplaats even nagekeken. Alvast hartelijk dank! 

 

Herbert Bos, tel. 0251-300345 / 06-16476500 

mailto:tuijn@welzijnswb.nl
mailto:bos@welzijnswb.nl
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 LITURGISCH ROOSTER 

H. Agatha Breestraat Regina Caeli Hilbersplein H. Odulphus Wijk aan Zee 

 

Zondag 31 juli 11.00 uur 

Pastor A. Overmars 

cantor 

 

 

 

 

 

Zondag 7 augustus 11.00 u. 

Pastoor R. Torres 

cantor 

 

Zondag 7 augustus 09.15 u. 

Pastoor R. Torres 

Dameskoor 

 

 

Zaterdag 6 aug, 19.00 u. 

Pastoor R. Torres 

 

Zondag 14 augustus 11.00 u. 

Rector J. de Wit 

klein Agathakoor 

  

Zondag 14 aug. 09.15 u. 

pastoor v.d. Linden 

 

Zondag 21 augustus 11.00 u. 

Pastoor R. Torres 

cantor 

 

Zondag 21 aug. 09.15 u. 

Pastor R. Hopman 

Themaviering Regina Caeli  

Dameskoor  

 

 

Zaterdag 20 aug. 19.00 u 

Diaken M. de Haas 

 

 

 

Zondag 28 aug. 11.00 u. 

Pastoor v.d. Linden 

cantor 

 

Zaterdag 27 aug. 19.00 uur 

Pastor A. Overmars 

 

 

Zondag 28 aug. 10.00 uur 

vakantieviering  

M. Lindeman en J. de Wildt 

 

 

Zondag 4 sept. 11.00 uur 

Pastor A. Overmars 

cantor 

 

Zondag 4 sept. 09.15 uur 

Diaken M. de Haas 

Dameskoor  

 

 

Zaterdag 3 sept. 19.00 uur 

Pastor A. Overmars 

 

Zondag 11 sept. 11.00 uur 

Rector J. de Wit 

Agathakoor 

 

 

 

Zondag 11 sept. 10.00 uur 

Diaken M. de Haas 

Themakoor en Odulphuskoor 
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VREDESWEEK 

 

Zondag 18 sept. 11.00 uur 

Diaken M. de Haas 

Staccato 

 

17 SEPTEMBER 

 

Zondag 18 sept. 09.15 uur 

Diaken M. de Haas 

Dameskoor 

T.M. 25 SEPTEMBER 

 

Zaterdag 17 sept. 19.00 uur 

Kapelaan Jaider 

 

 

Zondag 25 sept. 11.00 uur 

Pastor A. Overmars 

Agathakoor 

 

 

 

Zaterdag 24 sept. 19.00 u. 

Kapelaan Jaider 

 

 

 Zondag 25 sept. 09.15 uur 

Oecumenische viering  

Pastor N. Smit en  

drs. A van Nierop 

 

14 EN 15 AUGUSTUS MARIA TENHEMELOPNEMING IN HEILOO 

Zondag 14 augustus  14.00 - 16.30 uur Biechtgelegenheid 

15.00 - 16.00 uur Aanbidding 

16.00 uur Rozenkransgebed 

16.30 uur H. Mis met Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, 

aansluitend processie 

Maandag 15 augustus 10.30 - 12.00 uur Biechtgelegenheid 

11.25 uur Rozenkransgebed 

12.00 uur H. Mis met Mgr. C.F.M. van den Hout met 

processie 

14.15 uur Aanbidding, aansluitend om 15.00 uur Lof 

 

21 AUGUSTUS THEMAVIERING IN DE REGINA CAELI 

De gedachtenis van de Heilige Maagd Maria, Koningin van hemel en aarde (ook: 

Maria Regina) wordt gevierd op 22 augustus, in het octaaf van het hoogfeest 

van Maria-ten-Hemelopneming. Het is tevens een eretitel van Maria. In onze 

Regina Caelikerk zal pastor Ron Hopman op 21 augustus voorgaan in een 

speciale themaviering, het dameskoor zingt en u bent van harte uitgenodigd! 

 

HET CARILLON VAN DE H. AGATHAKERK 

In augustus speelt beiaardier Gerda Peters van 10.30 – 11.30 uur op woensdag 

het carillon. Vlak voor het Rozenkrans bidden sluit zij af met met een Ave 

Maria. Ook zal Gerda met Open Munumentendag; 10 september, om 13.30 uur 

het carillon bespelen. Vanaf 17 september kunt u weer elke zaterdagmiddag 

van het carillon genieten! 
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VREDESWEEK 2022 
De vredesweek van 17 t/m 25 september heeft 

dit jaar als thema Generatie Vrede. 

Mede door de actuele situatie in de wereld, die 

nog steeds de nodige spanning en 

oorlogsconflicten laat zien blijft er toch altijd 

de hoop op betere tijden en meer saamhorigheid 

tussen de verschillende  groepen in de wereld.  

In de IJmond zijn diverse activiteiten gepland 

door de Raad van Kerken IJmond: 

 

Voorlopig programma 

• Zaterdagmiddag 17 september   inloop en stiltekring bij het begin van 

de Vredesweek 

• Woensdagavond 21 september lezing door een medewerker van PAX 

Meer nieuws over locaties en aanvangstijden worden via  diverse media 

bekend gemaakt in september. 

Deze keer wordt er een internationaal tintje aan de week gegeven omdat de 

Protestantse Gemeente Beverwijk leden van haar zustergemeente uit Guben  

(voormalig Oost-Duitsland) voor de laatste keer zal ontvangen in deze 

Vredesweek.  De goede contacten en dateren al van voor de val van de 

Berlijnse Muur.  

 

In een bijeenkomst op vrijdag 23 september, aanvang 10.00 uur, wordt er in 

de Vredevorstkerk stil gestaan bij het thema “dertig jaar Beverwijk – Guben; 

– hoe heeft ons denken over vrede zich in die jaren ontwikkeld?  

En hoe beleven we vrede in tijden van de oplopende spanning tussen Oost en 

West? Mede door de gevorderde leeftijd van de Duitse vrienden is het voor 

hen niet meer mogelijk om georganiseerde ontmoetingen te continueren 

tussen de twee geloofsgemeenschappen. Zullen  persoonlijke vriendschappen 

van blijvende betekenis zijn? Dion van den Berg van PAX is de gespreksleider.   

 

Traditiegetrouw wordt de week afgesloten met een oecumenische dienst in de 

Odulphuskerk op 25 september waarbij de gasten uit Guben met hun 

gastgezinnen  aanwezig zullen zijn. De dienst, aanvang 09.15 uur, is voorbereid 

door het Oecumenisch Beraad van de gezamenlijke kerken in Wijk aan Zee en 

er zal worden voorgegaan door ds. Arrie van Nierop en pastor Nico Smit.  
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LEKENPRAAT: Niet alleen om te lezen 
 

 

PIERROT OF AUGUST? 

 

In mijn jeugd ging ik graag naar het circus. Ik herinner me uit die tijd een act 

van twee clowns: Pierrot – de verstandige – kondigt aan een solo te spelen. Hij 

zal worden begeleid door August – de onnozele - op de piano. Als Pierrot wil 

inzetten, blijkt dat August niet mee kan spelen, hij kan vanaf de kruk niet bij 

de pianotoetsen komen, hij zit er te ver vanaf. “Doe er iets aan”, zegt Pierrot. 

August staat op en probeert moeizaam de piano dichter bij de kruk te duwen. 

“Domme August”, zegt Pierrot “je moet gewoon de kruk dichterbij schuiven!” 

 

Deze act van de twee clowns schoot mij door het hoofd toen ik na zat te 

denken over het reorganisatieproces dat in onze parochie gaande is. Waar zijn 

we mee bezig? We willen een missionaire kerk zijn of worden. Dat wil zeggen 

een kerk die zijn missie – de Blijde Boodschap – bij de mensen wil brengen. De 

afstand tussen de kerk en de mensen is gegroeid, ze bereiken elkaar maar 

moeizaam.   

 

De vraag is nu: brengen we de kerk naar de mensen of brengen we de mensen 

naar de kerk? Hoe overbruggen we de afstand? Wie moet in beweging 

gebracht worden? Bij de huidige opvattingen over de concentratie in een 

regiokerk lijkt het er sterk op, dat verwacht wordt dat de mensen wel in 

beweging komen. De mensen op hun beurt verwachten van een kerk, dat die 

nabij is als er allerlei levensvragen op hun pad komen. Verplaatsen we de piano 

of de kruk? Zijn we Pierrot of August?  

 

Of om een meer kerkelijk beeld te gebruiken: zoekt de kudde een herder of 

zoekt de herder zijn kudde? Let wel: dit stukje eindigt met een vraagteken, 

vul het antwoord zelf maar in. 

 

Jan de Wildt     reageren?  kolitrain@ziggo.nl 
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BERICHT VAN JEUGDKOOR EIGEN WIJS 

 

We hebben weer een hele mooie slotviering gehad, gezongen samen met het 

Agathakoor en aansluitend het gezellige tuinfeest. Er waren veel kinderen die 

meededen met de spelletjes zodat de ouders tijd hadden om een praatje te 

maken. We hebben zelf ook weer veel mensen gesproken, dat is altijd leuk. 

Oudere jeugd die ons komt ondersteunen bij de spelletjes, maar ook ouders 

van koorleden en andere parochianen die zich ingezet hebben: hulp bij de 

koffie/thee/limonade en het lekkers (gebakken door ouders/kinderen/oma 

van de koorleden), het klaarzetten van alle spullen in de tuin en het opruimen 

ervan. 

In de voorbereiding naar deze viering, kregen we de vraag of bij het tuinfeest 

misschien ook een plekje was voor één tafel waarop wat spullen gelegd konden 

worden om te verkopen. De opbrengst gaat naar de ‘kinderen in Ethiopië’ van 

pastoor Kaleab. We zien hem niet meer als voorganger, maar er wordt nog aan 

hem en zijn goede inzet gedacht. Natuurlijk regelen we dan dat er een tafel 

beschikbaar is. We hopen dat er ook weer iets verkocht is op deze mooie dag. 

Namens Eigen Wijs superbedankt voor ieders hulp! We mogen dankbaar zijn 

dat we dit met elkaar zo mooi kunnen verzorgen. Het wordt toch echt wel een 

traditie om het jaar zo af te sluiten en de datum voor volgend jaar, in ieder 

weer samen met het Agathakoor, die is al gepland. 

We zien echter ook dat ons ledenaantal naar beneden gaat. Het is een 

herkenbaar probleem voor veel koren, maar toch jammer dat het gebeurt. 

Gelukkig heb ik kinderen in de tuin gesproken die het leuk vinden om te zingen 

en die misschien volgend jaar komen meezingen. Laten we het hopen. 

  

We nemen nu even vakantie en gaan daarna bekijken hoe we het volgende jaar 

weer gaan invullen. Daarover volgt t.z.t. meer. 

In de slotviering heeft een van onze leden een mooi gedicht over een koffer 

voorgelezen. Ik wil hieronder een tekst opnemen, die we ook vaak gebruikt 

hebben in de slotviering. Misschien herkent u hem, misschien niet, maar het 

blijft een mooie tekst met een mooie boodschap. Uiteraard gaat niet iedereen 

op vakantie naar een super de luxe hotel, ik denk de meesten niet zelfs. Ik 

ben alleen niet zo goed in het maken van een passend extra couplet in dit 

gedicht. Het gaat vooral om de boodschap in het gedicht en misschien kunnen 

we met elkaar proberen te denken aan die mensen alleen achterblijven als veel 

mensen op vakantie zijn. Laten we hen niet vergeten! 
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Dank voor ieders belangstelling in de vieringen van Eigen Wijs dit afgelopen 

jaar en een hele fijne zomer toegewenst. Doe voorzichtig en blijf gezond. 

  

Groeten van Mirella Paardekooper en Wendy van de Lageweg-Blom en ook van 

Jolanda Kaandorp. Ze is iets uit beeld verdwenen maar op de achtergrond nog 

altijd heel actief betrokken bij Eigen Wijs. 

  

Vakantie! 

 

Even niet meer naar een klas, 

lekker buiten zonder jas. 

Vergeten is het schoolgebouw, 

vergeten de meester en juffrouw. 

 

Vakantie! 

We verlaten massaal ons dorp of onze stad, 

gepakt met van alles gaan we op pad: 

een koffer vol kleding, je kent het wel 

en logeren in een super de luxe hotel. 

 

Maar laten we, ondanks al dat moois, 

de eenvoud niet vergeten. 

En de boodschap, die Jezus ons gaf: 

de liefde in ons leven. 

De liefde voor een ander mens, 

de liefde voor God, 

met de vrede in je hart, 

kan de vakantie niet kapot! 

 

VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE 

8 Oktober is het zover! Dan is in de Pancratiuskerk in Castricum de regionale 

Vormselviering. Maar de voorbereidingen voor de volgende groep beginnen al 

snel! U kunt uw kind aanmelden voor: 

• De Eerste Communie, kinderen die geboren zijn in 2015 en 2016 

• eerstecommuniegroep@gmail.com 

Het Vormsel:  

• Tieners die geboren zijn tussen augustus 2010 en december 2011 

• heiligvormselgroep@gmail.com 

mailto:eerstecommuniegroep@gmail.com
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EVEN TERUGBLIKKEN 

 

Ik weet niet of u er op zit te wachten maar ik wilde 

dit toch even kwijt.. Wat waren het drukke weken, 

de laatste weken van dit seizoen..Eerst het feest 

van de H. Communie, daarover vindt u wsl. in die 

nummer nog wel wat meer. Ik was zelf niet 

aanwezig maar heb wel gehoord dat het heel mooi is 

geweest, heel veel werk voor de organisatie maar 

toch.  

 

Zondag sprak ik een moeder van een van de kindjes en die zei me dat ze 

tranen van emotie had..En toen ik haar vroeg of ze de week erna ook naar het 

tuinfeest was geweest, zei haar dochtertje (onze misdienette Amelia) dat het 

heel leuk was geweest. Moeder viel haar bij en zei dat ze zo vaak ze kon nu 

naar de kerk ging komen want daar putte zij haar kracht uit!! Dat advies gaf 

ze ook haar dochter en stilletjesaan misschien ook aan ons..?? Komen wij niet 

ook naar de kerk om kracht op te doen voor de dagen en de weken die gaan 

komen. En ook in deze vakantietijd proberen wij  die plek voor u te verzorgen.. 

Rust en stilte en een plek om na de viering elkaar te ontmoeten met koffie of 

thee. De ene zondag lukt dat wat beter dan de andere misschien, maar weet: 

we doen ons best.  

Net als zondag j.l. Onze organist Dirk had voor ons een verrassing in petto.. 

Zelf was hij iets later omdat hij eerst een dienst moest verzorgen in 

Castricum! Zo gaat dat in deze drukke tijd.. Maar hij had afgesproken met 

twee dames dat zij voor ons muzikaal de viering wilden opluisteren en dat 

lukte, en hoe!! Twee hemelse stemmen zongen Prachtig! Vaste gezangen en het 

Panis Angelicus en wat mij bijzonder trof: na de lezing: Le Seigneur est ma 

Lumière (de Heer is mijn Licht). Natuurlijk zongen wij ook samen, wij vormen 

immers het Agathakoor…!! (op zijn tijd!). Zo met de dames en met onze eigen 

cantors  komen wij de vakantietijd wel door..  

 

Zo hopen wij u ook in deze “stille”tijd een plek van rust, van stilte te bieden in 

deze zo drukke tijd.. en ja misschien ook een plek van koelte, ook nooit weg..o 

ja en een plek om kracht te putten voor het leven van alledag!  

Ik hoop u snel te ontmoeten..en kijk een beetje om naar de ander, juist nu er 

zoveel mensen even weg zijn! 

Hartelijke groet, Marinet Huisman 
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DE STORMEN ZIJN GELUWD….OF TOCH NIET ?? 

 

In de afgelopen maanden hebben we menige storm moeten doorstaan. 

Windkracht 9 was geen uitzondering en vele huizen hebben schade opgelopen. 

Ook onze Agathakerk kwam er niet zonder kleer(dakpannen)scheuren van af. 

Een flink aantal pannen op uiteenlopende plaatsen werden weggeblazen of 

verschoven zodat er professionele hulp aan te pas moest komen om alles weer 

waterdicht te maken. Een flinke schadepost die slechts ten dele door de 

verzekering werd gedekt.  

 

In mei vond in onze kerk de viering van de eerste H.Communie plaats voor 

maar liefst 29 kinderen. Een volle kerk met prachtig geklede communicantjes 

onder het toeziend oog van hun ouders, grootouders, ooms en tantes en 

verdere familieleden zorgde voor een “ouderwets” saamhorigheidsgevoel. 

29 Kinderen van wie we hopen dat er wellicht een aantal het kinderkoor komen 

versterken. Dat zou een geweldige opsteker zijn voor Wendy en de andere 

koorleden. 

Ook hebben we weer inspectie gehad van de Monumentenwacht. Zij kijken 

kritisch naar de staat van het onderhoud en adviseren om daar waar nodig 

actie te ondernemen. Het zal duidelijk zijn…onderhoud kost vandaag de dag 

veel geld. Een geluk dat temperatuur de laatste tijd meehelpt om de kosten 

van de verwarming te drukken want deze rijzen in onze grote kerk de pan uit. 

En wat hebben we het geluk dat er vrijwilligers zijn die tal van 

werkzaamheden in en rond de kerk doen om de kosten zoveel mogelijk te 

drukken. 

Toch ontkomen we er niet aan om u met de neus op de feiten te drukken. 

Want jaarlijks teren we fors in op ons vermogen. De kerkbijdragen blijven 

achter, de collectes worden minder en de kosten stijgen. Reden om toch maar 

weer de STORMBAL te hijsen. 

 

Beste mensen, als we onze kerk(gemeenschap) willen blijven behouden is uw 

bijdrage (of een verhoging hiervan) onontbeerlijk. Alleen dan kunnen we mooie 

vieringen houden in een prachtige kerk waar ook onze kinderen en 

kleinkinderen deel van kunnen uitmaken. 

 

Alvast dank voor uw medewerking ! 

 

Co Wittebrood, Voorzitter locatieraad H. Agatha 
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MISINTENTIES 

 

OPGEVEN VAN MISINTENTIES 
Voor iedere viering kunt u misintenties opgeven, ook 

voor de doordeweekse vieringen in de Regina Caeli en 

de H. Agatha. De tel.nrs. van de contactpersonen kunt 

u vinden achterin het parochieblad.  

 

 

H. Agatha 

 

Zondag 31 juli  

Overleden ouders van Leur  en  Koning en overleden familieleden;  

Willem van Vlissingen, Catharina van Vlissingen – Bakker, overleden 

kinderen en kleindochter Karin;  Richard van den Bos; Riet Sterk – 

Kochx. 

 

Zondag 7 augustus 

Overleden ouders  van  Leur en  Koning en overleden familieleden; 

Overleden ouders Bleeker – Kaandorp en overleden familieleden; Jan 

Cornelisse; Riet Sterk – Kochx. 

 

Zondag 14 augustus 

Overleden ouders van Leur  en  Koning en overleden familieleden; Wim 

Schoorl en zoon Hans; Wil Dijkman, overleden ouders en zus Carla; 

Overleden ouders Sprangers – Hijnen; Wim Knaap, zoon Sjaak en 

verleden familieleden; Riet Sterk - Kochx 

 

Zondag 21 augustus 

Overleden ouders  van Leur  en  Koning en overleden familieleden; 

Willem van Vlissingen, Catharina van Vlissingen – Bakker, overleden 

kinderen en kleindochter Karin; Johannes Verduin en Geertruda 

Verduin - Schoorl; Wil Dijkman, overleden ouders en zus Carla; 

Overleden ouders Sprangers – Hijnen; Richard van den Bos; Riet 

Sterk – Kochx; Theodorus Johannes Cornelisse. 
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Zondag 28 augustus 

 Overleden ouders van Leur  en  Koning en overleden familieleden; Riet 

Sterk – Kochx. 

 

Zondag 4september 

Overleden ouders  van Leur  en  Koning en overleden familieleden;  

Riet Serk – Kochx;  Overleden ouders Bleeker – Kaandorp en 

overleden familieleden; Jan Cornelisse. 

 

Zondag 11 september 

Overleden ouders van Leur  en  Koning en overleden familieleden; Wim 

Schoorl en zoon Hans; Riet Sterk - Kochx. 

 

Zondag 18 september 

Overleden ouders van Leur  en  Koning en overleden familieleden; 

Theodorus Johannes Cornelisse; Wim Knaap, zoon Sjaak en overleden 

familieleden; Johannes Verduin en Geertruda – Verduin – Schoorl; Wil 

Dijkman, overleden ouders en zus Carla; Overleden ouders Sprangers 

– Hijnen; Riet Sterk – Kochx. 

 

Zondag 25 september 

Overleden ouders van Leur  en  Koning en overleden familieleden; 

Richard van den Bos; Riet Sterk – Kochx. 

 

Regina Caeli 

 

Zondag 7 augustus 

Overleden familie Lieshout-Vleugel; Kees Spiekerman; Hein van 

Kalken; Kees van de Reep. 

 

Zondag 21 augustus 

  Deken Cassee. 

 

Zaterdag 27 augustus  

overleden familie Lieshout-Vleugel; Kees Spiekerman. 

 

Zondag 4 september  

 Hein van Kalken; overleden familie Lieshout-Vleugel. 
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Zondag 18 september 

  Kees Spiekerman 

 

Zaterdag 24 september 

 Overleden familie Lieshout-Vleugel; deken Cassee. 

 

St. Odulphus 

 

Zaterdag 6 augustus 

 Theodoor Dirks 

 

Zondag 14 augustus 

 Frans Magdelijns, Gerardus Maria Rikkers 

 

Zondag 28 augustus 

 Frits van de Reep 

 

Zondag 11 september 

Frans Magdelijns 

 
 

 

 

 

 

 

VAKANTIETIJD, GEZELLIGE TIJD? 

Het wordt stiller op straat, in de winkels en in onze 

gezinnen. De kinderen gaan op vakantie, de buren zijn 

weg. Het wordt stil.... 

Laten we elkaar wat in de gaten houden, even een 

keertje vaker bellen of, misschien nog fijner, op bezoek 

gaan. Het kost zo weinig en is voor allebei zo 

waardevol...  

Laten we hart voor elkaar hebben, zorgen voor elkaar. 

Juist in deze onzekere tijd zo broodnodig....  

 

Hart-elijke groet en een mooie vakantietijd, Tineke 
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REGI0BESTUUR 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 

• H. Jozef, Velsen-Noord 

• HH.Twaalf Apostelen, Beverwijk 

 

Regiobestuursleden: 

Pastoor Ruben Torres, voorzitter 

Dhr. Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter,  

(H. Laurentius- H. Maria Heemskerk) 

Dhr. Wim van der Meer, secretaris, (de Goede Herder Castricum) 

Mw.. Wilma Groot, (OLV Geboorte Uitgeest) 

Dhr. Wim Brugman,  (OLV Geboorte Uitgeest) 

Mw. Rita Dufrenne,  (H. Laurentius- H. Maria Heemskerk) 

Mw. Mariëtte Mantel, (de Goede Herder, Castricum) 

Mw. Saskia Bos, (St. Eloy Beverwijk-Wijk aan Zee)  

Dhr. Cor Hienkens, (St. Eloy Beverwijk-Wijk aan Zee)  

Mw. Leny Dekker, (H. Jozef Velsen-Noord) 

Dhr. Martin van Kleef, ( HH.Twaalf Apostelen, Beverwijk)  

 



 28 

ADRESSEN VAN DE PAROCHIE ST. ELOY 

Secretariaat van de parochie:  

Bezoekadres: Breestraat 101, 1941 EG Beverwijk  

postadres Breestraat 93, 1941 EG Beverwijk 

tel. 0251-215094, secretariaateloy@planet.nl 

Facebook: Eloyparochie 

Locatieteam R.K. Parochie St. Eloy 

Pastoor Ruben Torres, voorzitter. 

Dhr. Co Wittebrood,  (H.Agatha), tevens vicevoorzitter. 

Dhr. Peter Tervoort, secretaris. 

Dhr. Dick Meijne, penningmeester. 

Mw. Saskia Bos, (Regina Caeli) en afgevaardigde  regiobestuur.  

Dhr. Cor Hienkens, afgevaardigde regiobestuur. 

Dhr. Ton Swart, bouwzaken. 

Dhr. Jos Baltus, (St. Odulphus)  

Contactadres: secretariaateloy@planet.nl/0251-215094 

H. Agatha 

 Breestraat 93, 1941 EG Beverwijk 

tel. 0251-215094, secretariaateloy@planet.nl 

Misintenties: Mw. H. Uitendaal,  

email: tel. 0251-226307, hj.uitendaal@yahoo.com 

Rozenkransbidden: woensdag 12.00 uur 

H. Eucharistieviering: elke woensdag 12.30 uur (uitgezonderd juli/aug.) 

Kerk geopend: woensdag 12.00 – 15.00 uur, zaterdag 13.00 – 15.00 uur 

Voorzitter locatiecommissie: dhr. C. Wittebrood, tel. 0251-823755 

H. Odulphus 

 Odulfstraat 4, 1949 BE Wijk aan Zee 

tel.: 06-30774063, email: sintodulphus@quicknet.nl 

Voorzitter locatiecommissie: dhr. P. Heine, tel. 0251-375463 

Regina Caeli  

 Hilbersplein 78, 1944 RX Beverwijk 

tel. 0251-241245 (mw. H. v.d. Reep, contactadr), email: reginac@hetnet.nl  

Rozenkransbidden elke dinsdag 09.40 uur 

H. Eucharistieviering: elke dinsdag 10.00 uur  

Vieringen in de verzorgingshuizen: 

Huis ter Wijck: 2e en de 4e dinsdagavond om 19.30 uur. 

Lommerlust: 1e zondag van de  maand om 10.00 uur 
 

Wilt u het parochieblad niet meer of voortaan digitaal ontvangen? 

Geef het svp door aan de bezorger of het secretariaat 


