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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 

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 
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UIT HET ELOY LOCATIETEAM 

 

KERSTMIS EN 2023: OP WEG……..NAAR ???? 
 

Aan het einde van het jaar kijken 

we vol verwachting uit naar de 

feestelijke decembermaand en gaan 

we daarna op weg naar een nieuw 

jaar. Een jaar waarvan we hopen dat 

het ons gezondheid en voorspoed zal 

brengen, maar waarvan we ook 

weten dat dit niet voor iedereen zal 

zijn weggelegd. 

 

Onzekere economische tijden 

zorgen ervoor dat vele gezinnen 

financieel in zwaar weer terecht 

komen en dat veel van wat we in de 

afgelopen jaren hebben opgebouwd 

als sneeuw voor de zon verdwijnt.  

 

Ook wij als kerkgemeenschap krijgen/hebben hiermee te maken. Vooral de 

terugloop in het aantal parochianen, de lagere collecte- en kerkbijdragen en 

de enorm gestegen energieprijzen slaan een grote bres in onze, toch al 

zwakke, financiële positie. 

 

Met name de huidige situatie rond de Regina Caeli en de Odulphus noopt ons 

tot ingrijpende maatregelen. Daarom hebben wij met pijn in het hart moeten 

besluiten om vanaf 5 februari 2023, waarop de laatste viering in deze 

ontmoetingsruimte zal plaatsvinden, geen vieringen meer te houden in de 

Regina Caeli. Totdat de locatie zal zijn verkocht kunnen de activiteiten die 

daar nu plaats vinden gewoon doorgaan.   

In het parochieblad van januari zullen we terugblikken op 25 jaar Regina Caeli.   

 

Voor de Odulphus bestaan er plannen om deze kerk een herbestemming te 

geven  en derhalve aan de eredienst te onttrekken..  
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Niettemin willen we er onze schouders onder blijven zetten! Wij blijven één 

Eloy-gemeenschap, ongeacht de geografische ligging van ons huis en kerk. 

Ieder; jong en oud willen we blijven behouden en zorg voor blijven dragen!!  

 

2023 is voor ons ook de aanloop naar het 100 jarig bestaan van de Agathakerk 

in februari 2024. Een gebeurtenis die we niet ongemerkt voorbij willen laten 

gaan. Graag willen we hier een feest voor alle parochianen van Eloy van maken. 

Helaas lopen we weer tegen de financiële mogelijk- en onmogelijkheden aan. 

Maar met elkaar willen we toch proberen een programma  samen te stellen 

waaraan iedereen kan deelnemen en dan bedoel ik fysiek en zeker ook 

financieel. Ook uw bijdrage in het komende jaar kan dan de basis zijn van deze 

feestelijke gebeurtenis in 2024.  

 

Gelukkig zijn er nog meer positieve punten te melden. Zo kunnen we dit jaar 

weer genieten van de Kerst-inns en kerststallen in de St. Odulphus, de Regina 

Caeli en de Agatha, voor de laatste hebben zich alweer vele scholen 

aangemeld.  

Ook is er voor alle  ouderen van onze parochie, ook uit de verpleeg- en 

verzorgingshuizen een gezellige kerst-bijeenkomst gepland in de H. Agatha.  

 

En we kunnen weer massaal de Kerstavondvieringen bijwonen. Wat mooi om dit 

deze kerst weer mee te mogen maken! Alle info vindt u verderop in het blad. 

Wilt U, willen wij onze gemeenschap ook de komende jaren in stand houden, 

dan is uw steun van het allergrootste belang. Laat uw parochie niet in de kou 

staan, letterlijk en figuurlijk, laten we elkaar blijven steunen in alle opzichten, 

ook in het nieuwe jaar.  

 

Maar eerst willen wij u van harte een mooie Adventsperiode en een Zalig 

Kerstfeest toewensen met allen die u dierbaar zijn, dat het Kerstkind ons 

hart mag verwarmen, troost en bemoediging mag geven. 

 

Samen op weg dus, in hoop en vertrouwen,  

met Gods onmisbare zegen.... 

 

Namens het Eloy locatieteam 

Co Wittebrood, vicevoorzitter  
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UIT HET PASTORESTEAM 

 

KERSTBOODSCHAP  

 

Hartelijke Kerstgroeten!     

 

De tijd van grote vreugde en blijdschap is weer gekomen. Christus is geboren! 

We roepen allemaal vanuit het diepste van ons hart “Gloria in Excelcis Deo!”  

Deze boodschap van vreugde en dankbaarheid deel ik met u in de ware geest 

van deze kerstperiode. Het leven kan nog zo druk zijn en de tijden nog zo 

drukkend, de inflatie nog zo hoog, de Kersttijd herinnert ons er toch aan om 

onze hoop op de Heer niet te verliezen.  

Ik ben er zeker van dat het jaar 2022 ons een nieuwe waardering voor ons 

dagelijks leven en nieuwe ervaringen heeft gebracht, zeker na het 

terugdringen van de corona-pandemie..  

Hoewel sommigen van ons door diepe dalen zijn gegaan, door problemen met 

werk, financiën, gezondheid, of zelfs het verlies van dierbare naasten, zijn er 

toch ook zegeningen op onze weg gekomen, soms zelfs boven onze menselijke 

verwachtingen.  

Deze ervaringen geven bij ons een gevoel van ontzag en verwondering zodat 

we niet anders kunnen zeggen dan : “ONZE DANK IS AAN GOD.”  

Trekt u alstublieft in de komende weken wat tijd uit om deze Kerst – al dan 

niet symbolisch . voor de kerststal te zitten en te beseffen hoeveel God van u 

houdt.  

Hij houdt zoveel van u dat Hij zijn grote daad van nederigheid, namelijk zijn 

lijden en kruisiging, onderging zodat wij daardoor het eeuwige leven zullen 

ontvangen.  

Christus toont zijn liefde en nederigheid in elke Mis wanneer hij op ons altaar 

werkelijk wordt geboren om God met ons te zijn.  

Tempus volat, zoals een spreekwoord in het Latijn luidt. De tijd vliegt 

inderdaad, het is nu al december en spoedig zullen we dit memorabele jaar 

afsluiten.  
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Laten we het beste maken van de advent-dagen die voor ons liggen zodat we 

het huidige jaar tot het eind toe waard maken om te leven.  

Wijdt u aan de liefde van Jezus in de Heilige Eucharistie, om Hem goed te 

ontvangen en om uw liefde en tijd uit te storten over Zijn voeten. En maak het 

dan ook concreet door na te denken hoe u in uw eigen omgeving hulp kan 

bieden aan mensen die ziek zijn, honger hebben, oorlogs- of politieke 

vluchteling zijn, geen slaapplaats hebben, geen toekomst zien. Zo kunt u juist 

in deze Kersttijd een weerspiegeling zijn van Zijn liefde voor u. 

Het Kerstcadeau dat ik van u zou willen hebben is dat u van Hem houdt. En 

laat de Kerstviering van dit jaar een gelegenheid zijn voor ons om het verschil 

te maken, om ons te onderscheiden, dus ons leven nieuw en waardevol te 

maken zodat Christus’ geboorte kan worden gevoeld en genoten op elk moment 

van ons Christelijk leven. Ik zal graag de Mis voor u opdragen opdat u een 

Zalig en Gelukkig Kerstmis zult hebben.  

Zalig Kerstfeest en Gods zegen voor het nieuwe jaar. 

Pastoor Ruben M. Torres 

 

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 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! Wij 

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

inspreken, dan bellen wij u altijd terug.  
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IN MEMORIAM 

 

In memoriam mevrouw Lena Homminga – Teuben 

 

Op vrijdag 28 oktober 2022 overleed in Akersloot in woonzorgcentrum 

Strammerzoom Lena Homminga-Teuben. Tot haar 92ste woonde zij aan het 

Hilbersplein tegenover de Regina Caelikerk, boven de voormalige bakkerij 

Homminga. Van de Regina Caeli was zij een frequente bezoeker. Zij heeft ook 

jarenlang de kerk schoongemaakt. Ook heeft zij heel lang assistentie verleend 

aan de leiding van de dinsdagmiddag-kaartclub in de Ontmoetingsruimte van 

de Regina Caeli. Haar geestelijke achteruitgang maakte het noodzakelijk dat 

zij twee jaar geleden naar Akersloot verhuisde.  

 

In een goed gevulde Agathakerk vond op zaterdag 5 november de 

uitvaartdienst, viering van haar leven, plaats. Uitgesproken is een mooie 

levensloop namens het gezin en er klonk de lezing over de Sterke Vrouw (uit 

het Boek der Spreuken) omdat op haar rouwkaart de tekst was gezet: “Haar 

hele  leven zo onvoorstelbaar sterk en positief. Liefdevol en zorgzaam tot het 

einde.” Haar doopnamen luidden : Helena (= ‘de schitterende’) Engelina  (= 

‘kleine engel’). Zeven jaar na het overlijden van haar man Eling met wie zij op 1 

dag na 65 jaar getrouwd is geweest heeft zij zich als een schitterende engel 

bij hem gevoegd. 

 

pastor Ron Hopman 
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In Memoriam Andrea Nagel 

 

Op woensdag 12 oktober hebben wij als gemeenschap 

afscheid genomen van Andrea Nagel in onze kerk. Een 

mooie jonge vrouw is van ons heengegaan, geheel 

onverwachts of toch niet… Andrea worstelde met het 

leven en wij worstelen nu met de vraag: waarom 

moest zij zo plotseling heen gaan? 

 

Die vraag mogen wij ons best stellen, maar het 

antwoord zullen wij niet krijgen. Andrea worstelde 

met het leven, maar de laatste jaren heeft zij in een diepe geloofservaring 

Jezus mogen ontmoeten in haar leven. Dat gaf haar rust en zo voelde zij zich 

veilig en vertrouwde zij op Hem. 

Misschien heeft zij in dit grote vertrouwen deze keuze kunnen maken. Maar 

het blijft voor de familie en al haar vriendinnen een heel zware keuze.. God 

zal het weten en Hij is vast bij haar geweest op het moment van de grote 

overgang. Andrea besefte dat God het einde van het leven ook in Zijn hand 

heeft… 

En wij mogen zeggen: God neemt het leven niet van ons weg maar maakt het 

nieuw, om met het thema van de uitvaartdienst te spreken: Het einde van het 

begin..En dat nieuwe begin  hebben wij ook gevraagd voor Andrea..Met het 

licht van de Paaskaars, het symbool van dit nieuwe leven, hebben wij Andrea 

omgeven en God gevraagd haar nu nabij te zijn. Maar ook vroegen wij Gods 

nabijheid voor Jos, voor Natalia, voor Piet en Fenna en voor haar vriendinnen, 

die allen Andrea met zo veel liefde hebben omringd ook op de momenten dat 

het heel zwaar was.. 

Na de prachtige dienst, met zorgvuldig uitgekozen muziek, is Andrea 

overgebracht naar het kerkhof in Velsen noord en is zij te ruste gelegd bij 

haar opa en oma van wie ze zoveel hield…en zij van haar.. 

Misschien kunnen we voorzichtig en aarzelend zeggen: dat God het is, die ons 

heeft voorzien en kent bij onze naam, dat God het antwoord is op al onze 

vragen…Moge de familie met de vele mooie herinneringen die er zeker zijn, 

verder kunnen met elkaar… en wees welkom om met ons het leven van Andrea 

te gedenken.. 

 

Mede namens pastoor Eugene Jongerden, 

Marinet Huisman. 
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In Memoriam Anneke Meijne-Mooij 

 

Op 21 oktober hebben we in de St. 

Agathakerk afscheid genomen van Anneke 

Meijne-Mooij; zij overleed op 16 oktober in 

Huis ter Wijck nadat haar gezondheid 

steeds verder was afgenomen.  

In een ontroerende afscheidsviering waarin 

haar man Dick, haar dochter Anette en  

kleindochter Julia warme woorden spraken, 

hoorden we prachtige muziek, uitgekozen 

door Dick en Anette. 

 

Anneke werd geboren in Limmen in een 

gezin van een bollenkweker en daar heeft 

ze de liefde voor tuinieren opgedaan en 

haar hobby: bloemen en planten. Het was 

niet helemaal naar haar zin dat ze na haar huwelijk in 1967 met Dick Meyne en 

de geboorte van hun dochter Anette in 1970 op een flat woonde. Ze miste een 

tuin en gelukkig konden Dick en zij een woning kopen aan de Toscanestraat in 

Heemskerk. In de St.Jozefkerk aan de Laan der Nederlanden was ze jaren 

lang actief in de bloemengroep. Maar ook handwerken en schilderen 

behoorden tot haar hobby’s en verder was het verblijf in hun chalet op de 

Veluwe, uiteraard met een tuin, haar zeer aangenaam. 

 

Bij Anneke werd in 2002 Parkinson geconstateerd en van lieverlee nam het 

valgevaar toe. In 2020 was er ruimte in Huis ter Wijck en daar is Anneke 

bijna drie jaar verzorgd. Daar is ze ook gestorven. 

Er is met heel veel liefde over haar gesproken door Dick, Anette en Julia en 

we hopen dat zij die liefde voor haar zullen blijven koesteren tot in lengte van 

jaren.  

 

Moge Anneke nu voor altijd gelukkig zijn bij haar en onze Schepper. 

 

Pastor Nico Smit 
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In memoriam Henny Hulscher-Paap 

 

Op 5 november jl. overleed Henny Hulscher-Paap in haar eigen huis aan de Van 

der Hoopstraat in Beverwijk. Tot haar grote opluchting was haar dochter 

Marie-Louise bij haar en toen ze dat wist, kon ze heengaan. Op 10 november 

waren we in de St.Odulphuskerk in Wijk aan Zee bij haar afscheidsviering en 

bij de begrafenis op het kerkhof achter de kerk. 

 

Henny Paap werd geboren in Wijk aan Zee, waar ze ook opgroeide, aan de 

Duinweg, de Oldenborgstraat en uiteindelijk aan de Relweg. In 1963 trouwde 

ze in de St. dulphuskerk  met Henk Hulscher en ze gingen wonen in Beverwijk. 

Marie-Louise werd geboren in 1964 en Henny kon haar liefdevolle zorg 

besteden aan haar man en hun dochter. Maar velen wisten haar te vinden, voor 

wie ze altijd klaar stond en die zich vooral haar zorgzaamheid en 

betrokkenheid herinneren. Gewoon een schat van een vrouw, ook voor haar 

zussen Loes en Truus.  

 

Na de dood van Henk ging ze wonen aan de Van der Hoopstraat in Beverwijk 

en daar heeft ze met heel veel plezier gewoond tot aan haar dood. Ze had één 

grote angst, namelijk om alleen te moeten sterven. Daarom is het zo fijn dat 

Marie-Louise bij haar was toen ze de brug over ging naar de hemel, waar ze 

haar man Henk en ook haar zo jong gestorven broertje Jan zal ontmoeten. En 

we gunnen haar dat eeuwige geluk van harte. En we zeggen: dank je wel voor 

wie je was en vooral: dank je wel voor je liefde. 

 

Pastor Nico Smit 
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NIEUWS UIT DE REGIO 

 

UIT HET REGIOBESTUUR 
 

De vergadering van 5 oktober wordt met gebed geopend door diaken Marcel 

de Haas, een gebed over engelen, de boodschappers van God. Hoe je engel er 

ook uitziet, vertrouw op je instinct, het is de engel die je roept. Je hoeft 

haar enkel om hulp te vragen. Ze geeft wijsheid bij problemen. Daar de maand 

oktober wordt beschouwd als de Mariamaand, sluiten wij dit gebed af met een 

“Wees gegroet Maria”. 

Moeilijke en emotionele keuzes 

Op 10 september jl. werd door het bisdom Haarlem-Amsterdam in Heiloo een 

besturendag georganiseerd. Daarin werd gemeld dat de financiële positie van 

vele parochies in het bisdom Haarlem-Amsterdam de afgelopen jaren 

aanzienlijk is verslechterd. Door het teruglopende kerkbezoek en inkomsten, 

de dramatische ontwikkeling van de energieprijzen en de na-ijlende effecten 

van de coronacrisis worden een aantal parochies nog verder ‘in het rood’ 

geduwd. Deze zorgelijke ontwikkelingen zijn door Mgr. Hendriks eind 

september toegelicht in een artikel in de regionale pers. In de komende 5 jaar 

zullen naar verwachting 99 kerken in ons bisdom de deuren moeten sluiten. 

Het is financieel niet mogelijk alle kerken open te houden. Het bisdom 

hanteert bij deze sanering een investeringsstop, zolang een regio geen keuze 

maakt welke kerken een centrale functie hebben danwel ‘steunpunt’ zullen 

blijven en welke kerken zullen worden afgestoten middels herbestemming 

en/of verkoop. Kerken die als ‘steunpunt’ worden aangemerkt, kunnen 

voorlopig nog worden gehandhaafd, maar daarvoor worden alleen zeer 

beperkte, noodzakelijke investeringen in het gebouw nog toegestaan. Op 15 

september jongstleden spraken regiosecretaris Wim van der Meer en 

ondergetekende, na intensief vooroverleg met bestuurders uit alle betrokken 

parochies, met een afvaardiging van het bisdom over de ontwikkelingen in onze 

regio en de negen kerken die onze regio (nog) telt. In dit stadium zijn door 

het regiobestuur de Laurentiuskerk (Heemskerk), de Pancratiuskerk 

(Castricum) en de OLV Geboortekerk (Uitgeest) als kerken met een 

regiofunctie aangewezen, niet in de laatste plaats omdat deze kerken 

beschikken over een uitstekend onderhouden begraafplaats die bijdraagt tot 

de exploitatie van deze parochies.  
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Wat er met de andere kerken gaat gebeuren, zal de komende jaren per 

locatie steeds zorgvuldig worden beoordeeld en de besluitvorming daarover is 

mede afhankelijk van het meten van de vitaliteitscriteria die het bisdom 

hanteert. Denkt u daarbij aan het aantal reguliere kerkgangers, actieve 

vrijwilligers en andere cijfers inzake kerkbetrokkenheid (aantal dopen, 

communicanten, uitvaarten, etc.). Het regiobestuur heeft daarbij voortdurend 

contact met de locatieteams van de zes parochies. Het ultieme doel van het 

bisdom is in deze tijden van krimp te komen tot een beperkt aantal 

levensvatbare, centrale kerken van waaruit we onze geloofsboodschap kunnen 

uitdragen en nieuwe initiatieven kunnen starten. Een bijzonder uitdagende en 

lastige opdracht voor alle parochiebestuurders, omdat niemand wil dat ‘zijn of 

haar kerk’ sluit. Maar die bestuurders moeten in samenspraak met het 

pastoresteam wel het voortouw nemen, omdat het reguliere en frequente 

onderhoud van onze kerkgebouwen, veelal rijks- of gemeentelijke 

monumenten, ook doorgang moet vinden.     

 

Pastor Anton Overmars verlaat het pastorale team 

Pastor Anton Overmars heeft op eigen verzoek aangegeven zich te willen 

terugtrekken als voorganger in onze regio. Een extern gezondheidsadvies ligt 

hieraan ten grondslag. Persoonlijk betreur ik deze ontwikkeling: we verliezen 

met hem een bevlogen Maria-aanhanger en deskundig prediker én het 

pastorale team wordt hierdoor weer kleiner. Uiteraard respecteer ik zijn 

besluit wel. Namens onze regio wil ik pastor Anton Overmars van harte 

bedanken voor zijn dienstbaarheid in onze regio en wens ik hem alle zegen en 

goeds toe!     

 

Startzondagen in Uitgeest en Castricum 

In onze zusterparochies in Castricum en Uitgeest kennen ze het fenomeen 

‘startzondag’. Na de zomervakantie, als koren en werkgroepen hun repetities 

en activiteiten weer hervatten, houdt men in september een feestelijke 

Eucharistieviering gevolgd door een informeel samenzijn. Op 11 en 18 

september mocht ik in beide parochies ervaren dat men weer veel zin heeft in 

een nieuw kerkelijk jaar. In Uitgeest werd de viering zelfs door drie koren 

opgeluisterd, iets waar ook andere parochies eens over zouden moeten 

nadenken.    

Bert Jan Rozestraten 
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DOOR EN VOOR ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP 

 

WEER EEN NIEUW PAROCHIEBLAD! 

Elke twee maanden komt er nieuw parochieblad uit. Het begint uiteraard bij 

de kopij die wordt aangeleverd, zonder nieuws geen parochieblad. Maar als 

het vormgegeven is kan het gestencild worden en begint het echte werk pas. 

Het blad wordt gestencild voor Beverwijk en Wijk aan Zee en daarna 

gebundeld n.a.v. de uitgeprinte bezorglijsten van de vrijwilligers die het 

parochiebestand nauwkeurig bijhouden. Daarna gaan de bezorgers op pad en 

krijgt u het netjes door de bus! Vele, vaak oudere, bezorgers doen dit trouw 

al jaren en haken pas af als het echt niet meer gaat. En wat mooi onlangs te 

zien, dat kinderen van ons jeugdkoor Eigen Wijs wel “even” een stapeltje 

meenamen dat was blijven liggen en een andere bezorger een flink aantal 

andere parochiebladen meenam omdat die bezorger op vakantie bleek. Daarom 

vanaf deze plaats namens de redactie dank aan iedereen die het mogelijk 

maakt dat alles wat ons bezighoudt in onze parochie via het parochieblad bij u 

thuis wordt bezorgd; door weer en wind!! Zo maar even invallend of 

structureel! Dank! 

 

SPONSORKLIKS EN GIVT APP 
Natuurlijk proberen we zeveel mogelijk te winkelen via de 

plaatselijke middenstand. Maar mocht u digitaal winkelen, 

weet dat het nog steeds mogelijk is om onze parochie te 

steunen met Sponsorkliks. Deelname aan Sponsorkliks is gratis. Dit werkt heel 

eenvoudig: plaats uw Internetbestelling via Sponsorkliks bij een van de 

deelnemende webwinkels, zoals u gewend bent. Het enige verschil is dat de 

webwinkel nu een tegenprestatie levert, in de vorm van een sponsorbedrag aan 

onze parochie. Dat kunt u niet zien, maar wij krijgen maandelijks een 

overzicht van wat alle kliks ons hebben opgeleverd!   

 

Geven met de GIVTapp 

Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer op zak. 

De Givt app stelt iedereen zonder contant geld in staat om 

met een smartphone te geven. Op onze website kunt u de 

folder downloaden om via de GIVT app een donatie te doen 

aan onze parochie. Zo kunt u vanaf huis geld overmaken, maar 

ook hoeft u geen contant geld meer mee te nemen naar de kerk. Via de app 

kunt u tijdens de collecte betalen. Doet u mee? Alle beetjes helpen!! 

https://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=4233
https://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=4233
https://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=4233
https://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=4233
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BERICHT VAN DE HANDWERKCLUB 

December; de cadeautjesmaand is weer in 

aantocht. Zoals u weet is de 

handwerkgroep altijd in de weer met 

breipennen en haaknaald. 

Nu we zuiniger moeten omgaan met energie 

en de verwarming een graadje lager staat, 

hebben wij bij uitstek de passende 

cadeautjes! Wie wil s-avonds niet met 

warme voeten voor de tv zitten? Onze warme slofjes zijn bij uitstek de 

oplossing!  Ook onze haarbanden vinden in de winter gretig aftrek alsmede 

onze sjaals en mutsen. Voor iedere euro die u bij ons besteed, krijgt een kind 

in Ethiopië een dag te eten. En wie zorgt daar allemaal voor? Rahel de zus van 

Kaleab. 

 

Verkoop 

Het hele jaar door verkopen we ook eigengemaakte kaarten, die staan op de 

tafel achter in de kerk. Wij staan twee weekenden in de Agatha en wel op 3 

en 4 december en op 11 en 12 december zaterdag-middag tijdens de open kerk 

en op zondag voor en na de viering van 11.00 uur. 

  

Namens de handwerkgroep 

Mieke van Leur-Koning 

  

11 DECEMBER WERELDLICHTJESDAG, IEDER LICHTJE EEN VERHAAL  

“Toekomst die verwacht werd 

maar eeuwig een droom zal zijn in de Eeuwigheid”.... 

Ieder jaar op de 2e zondag in december is het 

Wereldlichtjesdag. Wereldwijd komen mensen bij elkaar 

om overleden kinderen te herdenken en steken zij om 

19.00 uur een kaarsje aan.  

Door de verschillende tijdzones in de wereld ontstaat 

hierdoor een golf van licht, zodat de wereld een beetje 

lichter wordt voor de mensen die hun kind hebben verloren 

en daarbij mogen beseffen dat zij niet alleen zijn met hun 

verdriet. 

Doet u mee? Dan maken we samen een wereldwijd lint van  licht... 
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WE HELPEN HEN DE WINTER DOOR… 

HELPEN WE HEN DE WINTER DOOR????? 

Beste mensen, 

Ieder jaar houden we in de Adventstijd een actie  voor 

een goed doel. Wij als M.O.V. groep van de parochie St. 

Eloy, zoeken dan altijd naar een goed doel, hier in onze 

regio. Zo ook deze keer. In overleg hebben we dit jaar gekozen voor de 

Voedselbank in Beverwijk. Het aantal gasten daar wordt steeds groter  en 

groter. Er zijn in onze regio heel veel mensen die maar net rond kunnen 

komen, die de eindjes maar net aan elkaar kunnen knopen..en er komen veel 

mensen langs uit onveilige landen.. Wij willen hen een handje helpen in deze 

Adventstijd, de tijd waarin wij ons voorbereiden op het grote Kerstfeest. Het 

feest van de toekomst, het feest van het Licht.. 

 

Wat heb ik er zin in om dat feest weer met veel  mensen te kunnen vieren. 

Weer met veel schoolkinderen langs de mooie Kerststal te gaan en het verhaal 

van Jezus en Maria en de geboorte van Jezus te vertellen…ook zij waren 

vluchtelingen..voor hen bleef de deur dicht tot die ene herbergier hen een 

plekje wees , droog, warm en veilig..Maar is er ook voor de vluchtelingen van 

2022 een plekje bij ons? Een warm plekje, in ieder geval een plekje in ons 

hart. En vanuit dit plekje in ons hart komt deze Adventsactie voort! Wilt u 

helpen met de actie voor de Voedselbank?? 

 

En heel bijzonder: 

Ik heb gebeld met de Voedselbank en zij zeiden: het is ook prima als mensen 

artikelen meebrengen naar de kerk, daar zijn wij ook heel blij mee! Dus u kunt 

bijdragen met geld maar ook met spulletjes, bijv. koffie, thee, jam, hagelslag, 

pasta, pasta saus, blikken soep, blikken groente en dit soort artikelen!! We 

zetten een grote mand achter in de kerk met daarin een spaarbus en heel veel 

ruimte voor mooie levensmiddelen. Als Jozef en Maria bij ons langs gekomen 

waren, zou onze deur, ons hart dan open gegaan zijn voor deze vluchtelingen. 

Dus bij deze een stukje Kerst en een heel stuk Advent. 

 

Ik hoop u deze tijd heel veel te ontmoeten en naast u, heel veel mensen die 

bij ons langs komen op zondag, die wij ontvangen met een kopje koffie en een 

grote glimlach, dat past heel mooi bij het grote feest van Kerstmis! 

 

Tot gauw namens de M.O.V. groep van onze parochie, Marinet Huisman 
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LEKENPRAAT: NIET ALLEEN OM TE LEZEN 
 
 
 

DE KLOK VAN LOMMERLUST 

 

Enige weken geleden begon midden in de nacht de klok van de kapel van 

Lommerlust te luiden. Consternatie in de buurt, iedereen schrok wakker. De 

klok – restant van eens zo trotse Roomse ouderenzorg – zou door vandalen in 

werking zijn gesteld.  Een voor de hand liggende verklaring, daders overigens 

spoorloos. 

 

Ik ben opgevoed met de verhalen over klokken, die iets bijzonders vertellen. 

Bijvoorbeeld: de klokken die naar Rome gingen om de paaseieren te halen. Als 

klokken luiden is er iets bijzonders aan de hand. Daarom kwam ik op de 

gedachte: Zou de klok van Lommerlust met zijn spontane nachtelijk gelui ons 

iets te vertellen hebben? Misschien is het wel een boodschap, een signaal van 

de klok: “Hallo mensen, luister, ik ben er nog hoor!”   

 

Het geluid van de kerkklok als oproep voor gebed of samenkomst dreigt 

immers uit onze samenleving te verdwijnen. Het werd al in mindere mate 

gehoord, waarschijnlijk omdat velen hun oortjes in hebben om Spotify te 

kunnen horen. Met de sluiting van kerken gaan we het missen: dat vrolijke 

gebeier voor een bruidspaar en het droeve gelui als een dierbare wordt 

uitgedragen. Het angelus klept straks nog slechts in de regionale verte.   Wat 

een sombere gedachte zo vlak voor de toch altijd feestelijke Kersttijd!  

 

Somberheid, dat kan de klok van Lommerlust niet bedoeld hebben met zijn 

nachtelijk signaal. Als straks de kerstklokken luiden zeggen ze ons: “koester 

de gemeenschap, hoe klein ook en komt allen te samen”.  

 

Het is nog niet te laat om echt te klok te horen en dan ook te gaan naar de 

plaats waar de klepel hangt. Zalig Kerstmis! 

 

Jan de Wildt     reageren?  kolitrain@ziggo.nl 

 

 

 

 

mailto:kolitrain@ziggo.nl
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ROOSTER 4 december 2022 – 22 januari 2023 

 

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

Zondag 4 december 11.00u. 

Pastoor Ruben Torres 

Zang: Annie Assendelft en 

Ria Peters 

 

Zondag 4 december 09.15 u. 

Diaken Marcel de Haas 

Dameskoor 

Zaterdag 3 december 

19.00u.  

Pastoor Ruben Torres 

Themakoor 

 

Zondag 11 december 11.00u. 

Kapelaan Jaider 

Agathakoor 

 Zondag 11 december 09.15 u. 

Rector Jeroen de Wit 

Odulphuskoor 

Zondag 18 december 11u. 

Pastoor Ruben Torres 

samenzang 

 

Zondag 18 december 09.15u.  

Pastoor Ruben Torres 

Dameskoor 

Zaterdag 17 december 

19.00u. 

Kapelaan Jaider 

KERSTAVOND 

Zaterdag 24 december 

17.30 uur Gezinsviering 

Pastor Nico Smit 

Jeugdkoor Eigen Wijs 

 

20.00 uur Themaviering 

Pastor Nico Smit 

Staccato 

 

 KERSTAVOND 

Zaterdag 24 december 

19.30 uur Themaviering 

J. de Wildt e.a. 

Themakoor 

EERSTE KERSTDAG 

Zondag 25 december 11.00u.  

Pastoor Ruben Torres 

Agathakoor 

EERSTE KERSTDAG 

Zondag 25 december 09.15u. 

Diaken Marcel de Haas 

Dameskoor 

EERSTE KERSTDAG 

Zondag 25 december 10.00 u. 

Pastoor v.d. Linden 

Odulphuskoor 

 NIEUWJAARSDAG 

Zondag 1 januari 10.00u. 

Diaken Marcel de Haas 

Dameskoor 
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Zondag 8 januari 11.00 uur 

Voorganger nog niet bekend 

Agathakoor 

 Zaterdag 7 januari 19.00 uur 

Pastor Nico Smit 

Themakoor 

 

 

 

Zondag 15 januari 11.00 uur 

Pastor Ron Hopman 

Staccato 

 

 

WEEK VAN DE EENHEID 

15 – 22 JANUARI 

 

Zondag 15 januari 09.15 uur 

Voorganger nog niet bekend 

Dameskoor 

 

 

 

Zondag 15 januari 10.00 uur  

DORPSKERK 

Pastor Nico Smit en  

ds Arrie van Nierop 

Zondag 22 januari 11.00 uur 

voorganger nog niet bekend 

Schola 

 

Zaterdag 21 januari 19.00u. 

voorganger nog niet bekend 

 

Zondag 22 januari 10.00 uur 

gemeenschapsviering 

Odulphuskoor 

 

ELKAAR ONTMOETEN BIJ DE DOORDEWEEKSE VIERINGEN 

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

om 09.40 uur voorafgegaan door Rozenkransgebed.  

 

In de H. Agatha wordt om 12.00 uur de Rozenkrans 

gebeden, gevolgd door de viering om 12.30 uur.  

 

De Agathakerk is ook open elke woensdag van 12.00 – 

15.00 uur en zaterdag 13.00 – 15.00 uur. 

 

Na de vieringen in de Regina Caeli en 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. 
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ADVENT; OP WEG NAAR KERSTMIS 

 

Zondag 27 november wordt de eerste Adventskaars 

ontstoken. We gaan nu echt in vertrouwen op weg naar 

Kerstmis... De vieringen met Kerstmis vindt u in het 

liturgische rooster. De koren schrijven erover. Maar in afwachting van de 

geboorte van het Kind worden buiten de reguliere vieringen en de 

Adventsaktie vele aktiviteiten georganiseerd in onze parochie: met Kerst-

inns, gezang en gebed. Hieronder alle info rond deze aktiviteiten en 

vieringen!  

 

3 DECEMBER THEMAVIERING IN WIJK AAN ZEE 

Op zaterdag 3 december is om 19.00 uur een themaviering in de Odulphuskerk 

met pastoor Ruben Torres als voorganger. Het jaarthema is: ‘Leven = Delen’. 

In de vieringen stellen we ons de vraag: hoe kunnen we ons leven richten naar 

de kernboodschap van het evangelie: de dienstbaarheid aan God en onze 

naaste. Aspecten van het leven vormen de invalshoek voor antwoord op de 

vraag hoe we ons leven kunnen delen met de ander. Het thema voor deze 

viering is: ‘Toekomst, verwachting’. Geloven in de toekomst, leven vanuit een 

verwachting, het zijn elementen van een Christelijke levenshouding. De 

opvattingen daarover delen is toch niet eenvoudig, omdat verschillende 

meningen met elkaar lijken te botsen. Elkaar de waarheid voorhouden zorgt 

voor een gebrekkig delen. 

 

OPENINGSTIJDEN KERSTSTAL IN DE AGATHAKERK 

De kerststal van de Agathakerk wordt binnenkort geopend en de 

openingstijden van de Open Kerk worden daardoor verruimd.  

• Op woensdag 07, 14 en 21 december van 12.00 tot 15.30 uur geopend; 

• Zaterdag 10 december van 12.00 tot 15.30 uur; 

• Geen Open Kerk op de zaterdagen 17 & 24 december! 

Vanaf zondag 25 december 2022 t/m zaterdag 07 januari 2023 is de kerk 

dagelijks geopend van 12.00 tot 15.30 uur. Voor deze openstelling zijn veel 

vrijwilligers nodig, per dag twee groepjes die twee uur present zijn. Heeft U 

wat tijd beschikbaar en wilt U zich aanmelden? Dat kan bij Ria Schelvis via 

email: riaschelvis@casema.nl of op zondag achterin de kerk.  

De medewerkers van Open Kerk wensen U prettige kerstdagen en een 

voorspoedig nieuwjaar! 

mailto:riaschelvis@casema.nl
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4 DECEMBER INZEGENING KERSTSTAL IN DE H. AGATHA KERK! 

Vanaf september is door de werkgroep aan 

de kerststal gewerkt, geinspireerd door het 

verhaal van pastor Nico Smit. En bijna is 

het zover!!  4 december wordt de stal 

ingezegend door pastor Ruben. 

Thema van de kerststal: Er is nieuw 

leven! 

Het is een drukte van belang in het stadje 

Betlehem. de komst van zoveel vreemde 

mensen is voor de middenstand, een 

buitenkans om hun waar aan de man/vrouw 

te brengen. Moeders en kinderen komen naar buiten om te kijken wat er aan 

de hand is. Ze zien fraai geklede mannen met geschenken richting de herberg 

lopen. En zoals het er vroeger aan toe ging lopen schapen en andere dieren 

gewoon over straat. 

Aan het eind van een steegje spiedt een vos naar twee lammetjes. Mogelijk 

een lekker hapje? Voor de herberg staat een herder water te putten voor 

hemzelf en voor zijn schapen. Maar wat komen die vreemde mannen (koningen 

of wijzen) hier doen vraagt men zich af. In een stal (in de herberg was voor 

hen geen plaats) zal de Messias (Jezus) geboren worden. De engel die boven 

de stal omhoog stijgt kondigt het al aan en de ster blijft staan pal boven de 

plek waar Jezus geboren wordt. Dit was het teken voor de koningen om de 

nieuwe koning te bezoeken! 

 

Inzegening kerststal 

Zondag 4 december zal de stal tijdens de H. Eucharistieviering worden 

ingezegend. De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door Dirk van 

Egmand aan het orgel en zang van Annie Assendelft en Ria Peters. 

 

AGATHAKOOR 

Naast de tweewekelijkse vieringen is het Agathakoor weer gestart met de 

voorbereidingen voor de kerstviering. Dit jaar zingen we op zondag 25 

december om 11.00 uur. We hopen op een mooie viering en een volle kerk! 

Wij wensen U allen fijne feestdagen en een gezond 2023! 

 

Namens het Agathakoor, Ria Schelvis 
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10 DECEMBER KERST-INN 
Op zaterdag 10 december om 19.00 

geven de kinderen van het jeugdkoor 

een prachtige show vol met dansjes, 

liedjes en zelfs allerlei lichteffecten! 

Misschien komt de kerstman ook nog 

even kijken...  

Het vindt zich plaats in De Odulphus 

kerk in Wijk aan Zee. Ook hebben we 

dit jaar een loterij waar je aan mee 

kan doen. De entree is geheel gratis.  

 

Zij hopen u 10 december te zien! 

 

Melanie van der Meer 

 

10 EN 11 DECEMBER UITVOERING "BREATH OF HEAVEN"  

"Breath of Heaven" is een muzikale reis die een ander perspectief biedt op 

het kerstfeest door in te zoemen op het liefdevolle en compassie volle 

verhaal van Maria en Jozef. Centraal in het project staat het prachtige 

kerstlied van Amy Grant: Breath of Heaven. Daarnaast worden er prachtige 

arrangementen en teksten gezongen, die een beeld geven hoe de reis van 

Maria en Jozef was en hoe ze zich opstelden naar de weg die God voor hun 

had be dacht. Het project staat onder de bezielende leiding van Marieke 

Zondervan, projectleden uit onze regiokerken werken hier aan mee, ook uit 

onze parochie! Zaterdagavond 10 december wordt het project uitgevoerd in 

Uitgeest. Voor diegenen die zaterdag naar de Kerst-inn in onze Odulphuskerk 

gaan: zondagmiddag 11 december wordt het project uitgevoerd in de 

Pancratiuskerk in Castricum. De uitvoering begint om 15.30 uur, de deur is 

open vanaf 15.00 uur. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage kan na 

afloop worden gegeven bij de deurcollecte 

 

VRIJDAG 16 DECEMBER 19.30 UUR KERSTCONCERT 
Het Themakoor Wijk aan Zee, het Odulphuskooren het Jeugdkoor treden op 

met een prachtig repertoire  van klassieke kerstliederen. Na afloop is er 

warme glühwein en chocolademelk. U bent van harte welkom! 
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17 DECEMBER 20.00 UUR KERSTCONCERT IN DE H. AGATHA 

Op zaterdag 17 december  geeft het cgk Songs for You het jaarlijkse 

kerstconcert in de St Agathakerk.  Aan dit concert wordt medewerking 

verleend door sopraan Sanne Mallant. Het koor en soliste worden begeleid 

door een Combo van het Holland Symfonie Orkest en aan de vleugel Arthur 

Postma. De algehele leiding is in handen van dirigent Aldert Fuldner 

Kaarten via secretaris@songsforyou.nl. U kunt ook toegangskaarten kopen bij 

de entree van de kerk voor aanvang van het concert 

 

BEZOEK VAN DE SCHOLEN AAN DE KERSTSTALLEN 

In de week van 19 -22 december komen de kinderen van Basisschool de 

Vrijheit een bezoekje brengen aan de kerststal in de St. Odulphus. 

Vanaf maandag 12 december t/m donderdag 22 december komen de scholen 

langs in de Agathakerk om het verhaal te horen en natuurlijk te kijken of de 

spin er weer is! Het planrooster voor de scholen is inmiddels compleet. Dat 

betekent dat we in die twee weken ca. 2000 kinderen en uiteraard hun 

begeleiders mogen ontvangen in beide kerken, wat een feest!!!! 

 

VRIJDAG 23 DECEMBER 10.30 -12.30 UUR KERST-INN VOOR ONZE 

OUDEREN IN DE H. AGATHAKERK 

Dit jaar willen we ook heel graag onze ouderen uit de verzorgingshuizen ,maar 

ook de ouderen die nog zelfstandig wonen, laten delen in de vreugde van 

Kerstmis en de gezelligheid die de kerststal van de Agatha met zich 

meebrengt.  

In de komende weken zal zoveel mogelijk 

contact worden gelegd met de 

verzorgingshuizen, maar worden alle 

oudere parochianen uitgenodigd voor een 

gezellig samenzijn rond de kerststal. U 

wordt 10.30 uur verwacht, en de ochtend 

duurt tot ca. 12.30 uur. Zo nodig kunt u 

opgehaald worden. 

 

Wilt u zich alvast opgeven kan dat 

uiteraard, ook vrijwilligers! 

Graag naar het secretariaat; Tineke: 

0251-215094. Tot 23 december? 

 

mailto:secretaris@songsforyou.nl
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24 DECEMBER KERSTAVOND 

 

AGATHA 17.30 UUR familieviering met Jeugdkoor Eigen Wijs 

Nog even en dan is het weer Kerstmis. Een mooie tijd in het jaar. Voor velen 

misschien wel dé mooiste tijd van het jaar, helaas niet voor iedereen... Het is 

een tijd waarin veel mensen samen komen, families gezellig bij elkaar zijn en 

vaak gevierd met lekker eten en kadootjes. Maar als er mensen weggevallen 

zijn, dan voelt het gemis sterker tijdens dit soort dagen en dat ervaart 

iedereen op een eigen manier. 

U heeft de familievieringen en Eigen Wijs ook even moeten missen en we 

hopen eigenlijk ook dát u ons een beetje gemist heeft. Maar we gaan weer aan 

de slag. Op Kerstavond bij de familieviering zullen we weer heerlijk gaan 

zingen. De welbekende kerstliedjes komen dan weer aan bod. Het verhaal van 

Jozef en Maria en hun dappere weg om samen het kindje Jezus een nieuw 

leven te geven. We gaan er iets moois van maken. 

Het is een moeilijke tijd voor veel mensen en we hoeven niet toe te lichten 

welke moeilijkheden er zijn denk ik. Wij hopen met onze familieviering dat 

iedereen die daar naartoe komt, even kan genieten van het warme 

Kerstgevoel. Het samen zijn met elkaar. Het zingen van de Kerstliedjes en 

met veel mensen bij elkaar zijn.  

 

Na de afgelopen jaren, gaan we er vanuit dat het dit jaar weer ‘gewoon’ kan 

plaatsvinden. Pastor Nico Smit zal deze viering voorgaan en Eigen Wijs zal de 

liedjes verzorgen. Mochten er kinderen zijn die het leuk vinden om met ons 

mee te zingen, dan zijn die van harte uitgenodigd om met ons mee te zingen. 

We repeteren elke vrijdagavond in december om 18.30 uur. Geef je op bij het 

secretariaat of stuur een email en kom op 2 december met ons meedoen! 

Na de Kerst volgt Oud en Nieuw en we hopen dat we dit jaar wel weer onze 

heerlijk oliebollen kunnen gaan verkopen. Hierover volgt meer informatie in 

december, houdt de berichten in de gaten. Maar als alle regels het toelaten 

en er geen andere gekke dingen gebeuren, bedenk dan alvast maar hoeveel 

heerlijk oliebollen met of zonder krenten of heerlijke appelbeignets u wilt 

hebben! 

  

We hopen u te zien op Kerstavond bij de familieviering! 

Groet, Wendy en Mirella 

 

n.b. U heeft dit jaar geen kaarten nodig!!! 
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19.30 UUR Sint Odulphus kerst(avond)viering  

Het is alweer drie jaar geleden dat op Kerstavond de feestelijke viering in de 

Odulphus gehouden kon worden. Het Coronavirus stond onze – altijd 

drukbezochte - samenkomst in de weg. Maar nu kan het weer!  Op 24 

december klinkt om 19.30 uur weer de traditionele openingszang: “Wij komen 

tezamen!” Ons Themakoor heeft naast de samenzang weer een prachtig 

kerstrepertoire ingestudeerd. Toch is het ook een beetje anders dan anders.  

Samenwerken in groot regionaal verband met een beperkt aantal pastores 

leidt op het “spitsuur” van Kerstmis tot “concurrentie”. Als kleine 

geloofsgemeenschap in Wijk aan Zee dreigden we op kerstavond zonder 

voorganger te komen. Gelukkig is onze groep die de gemeenschapsvieringen 

verzorgt beschikbaar om te zorgen dat ook in Wijk aan Zee op kerstavond die 

blijde boodschap wordt gehoord over “het Kind ons geboren, Koning van de 

vrede”.  Jong en oud van harte welkom!  

 
20.00 UUR H Agatha themakoor Staccato 

Al enige weken zijn we druk aan het repeteren voor de kerstviering in de H. 

Agathakerk. Na lange tijd zingen we weer ouderwets op Kerstavond om 20.00 

uur. Staccato kijkt er naar uit om de Kerstavond samen met u te vieren. Het 

thema is: ‘Er begint nieuw leven’! Het wordt weer een bijzondere viering, 

waarbij we weer meerstemmig onze kerstliederen zingen, zoals midden in de 

winternacht, stille nacht heilige nacht, away in a manger, O holy night en nog 

veel meer. Hoe fijn is het om de bekende kerstliedjes samen te zingen. Op 

deze sfeervolle Kerstavond neemt Staccato u mee om u alvast in de 

kerstsfeer te brengen. Een gevoel van saamhorigheid en vrede. Een feest 

waarin we de geboorte van Jezus vieren. Ook met onze teksten wil Staccato 

stil staan bij wat geluk is met de kerstdagen en om met warmte in je hart 

mensen uit de kou te halen. Staccato vindt het fijn dat we deze viering in 

samenwerking met pastor Nico Smit tot stand hebben gebracht. 

 

Tweede Kerstdag 14.00 uur 

Op Kerstavond begint het inzingen om 19.30 uur. Op Tweede Kerstdag geven 

we om 14.00 uur ook weer een concert en kunt u tegelijk de kerststal 

bewonderen.  Dit alles onder begeleiding van dirigent Marieke Zondervan en 

op de toetsen Danielle Wijnhof (kerstavond) en Jaap Brackman en op drums 

Diana Paardekooper. Voor beide uitvoeringen hoeft u van tevoren geen 

kaarten te halen. Staccato ziet u graag met uw familie, vrienden bij onze 

Kerstavond in de Agatha. Van harte welkom! 
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25 DECEMBER EERSTE KERSTDAG 

09.15 UUR Regina Caeli: Diaken de Haas gaat voor in de viering 

waarin het dameskoor zal zingen.  

10.00 UUR St. Odulphus: Pastoor van de Linden gaat voor, het  

Odulphuskoor zingt 

11.00 UUR H. Agatha: Pastoor Ruben gaat voor in de viering, het 

Agathakoor zingt.   

13.00 – 15.00 UUR St. Odulphus 

De kerk is traditiegetrouw weer open voor een ontmoeting tussen jong 

en oud rond de kerststal. Er worden verhalen verteld, een kopje 

koffie en warme chocolademelk geschonken en de kerststal kan van 

dichtbij bewonderd worden.  

26 DECEMBER TWEEDE KERSTDAG  

14.00 UUR H. Agatha: Kerstconcert Staccato 

 

HET NIEUWE JAAR 

 

1 JANUARI 10 UUR NIEUWJAARSVIERING  

Volgens de traditie is er op 

Nieuwjaarsdag in de Regina Caeli de 

Nieuwjaarsviering. Een gezellig 

samenzijn om het nieuwe jaar in te 

luiden. De viering heeft dit jaar door de 

a.s. sluiting uiteraard een bijzonder 

randje. Zoals al aangegeven in het 

openingsstuk van de het locatieteam van 

Eloy gaan we in het volgende 

parochieblad uitgebreid in op de 

historie van de Regina Caeli. Maar toch hopen we elkaar een oprecht en 

bemoedigend Zalig Nieuwjaar  te kunnen wensen met alles wat het nieuwe jaar 

met zich mee zal brengen. Moedig voorwaarts... 

 

7 JANUARI THEMAVIERING 

Op zaterdag 7 januari is in de St. Odulphus om 19.00 uur een themaviering 

met als voorganger pastor Nico Smit. Het thema is dan: ‘Gezin en familie’. De 

intieme kring van dierbaren is een natuurlijke bron van liefde en genegenheid 

waar het leven wordt gedeeld. Maar wat als het wordt ervaren als een 

knellende band voor persoonlijke ontwikkeling? 
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15 – 22 JANUARI 2023:  WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID VAN 

DE CHRISTENEN 

Het thema voor de gebedsweek van 2023 werd aangedragen door de 

christenen van Minnesota VS. Zij haalden hun inspiratie uit Jessaja 1 vers 17 

waarin de profeet zegt: Leer goed te doen, zoek het recht, houd tirannen in 

toom. Kom op voor wezen, sta weduwen bij. 

 

De gebedsweek  wordt al vele 

jaren ondersteund door de Raad 

van Kerken, waarbij in ons land 14 

lidkerken zijn aan gesloten en 5 

geassocieerde 

kerkgenootschappen.  

 

In onze regio  organiseert de Raad 

van Kerken Beverwijk Heemskerk 

in de week van gebed elke avond 

een gebedsbijeenkomst in een van  

de aangesloten 

kerkgenootschappen..  

 

Meer info over de plekken waar 

gebeden gaat worden volgt in de 

plaatselijke pers. In Wijk aan Zee 

is al wel de openingsdienst 

vastgesteld op zondag 15 januari 

2023 in de dorpskerk aan het 

Julianaplein.  

 

 

Voorgangers zijn ds. Arrie van Nierop en pastor Nico Smit. Het Odulphuskoor 

zingt  in deze oecumenische dienst die om 10.00 uur begint 

 

Oecumenisch Beraad Wijk aan Zee 
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JEUGD EN JONGEREN  

 

NIEUWS VAN DE EERSTE COMMUNIE 

Op zaterdag 29 oktober zijn we met de nieuwe groep communicantjes gestart. 

Er waren 18 kinderen uit de hele regio bij het kennismakingsdiner in de 

Esplanadezaal van de Mariakerk. Op dit moment zijn 21 kinderen aangemeld. 

 

Voor veel kinderen was de Mariakerk nieuw en er waren ook weinig kinderen 

die vriendjes of vriendinnetjes van school kenden, dus begonnen we met een 

voorstelronde in de kring. Daarna hoorden de kinderen het verhaal van Mozes 

en hoe het volk van God gered werd van de slavernij in Egypte. Zij vierden 

deze overwinning met een maaltijd, de Sedermaaltijd. Iedere jaar houden 

Joden zo’n speciale maaltijd bij de viering van het Joodse paasfeest, Pesach. 

 

Toen was het tijd om samen te eten en bij onze maaltijd hadden we allerlei 

gerechten die iets met het verhaal te maken hadden, zoals mummieworstjes 

en 10-plagen pannenkoeken, met (snoep)kikkers! 

 

Na een heerlijk dessert ging het verhaal verder. Ook Jezus 

vierde altijd Pesach met zijn vrienden. Maar toen Jezus wist dat 

Hij zou sterven deed Hij iets heel bijzonders. Hij nam het brood 

en zei: dit is mijn Lichaam. En over de wijn zei Hij: dit is mijn 

Bloed. Jezus vroeg zijn vrienden om deze maaltijd te blijven 

vieren en dat gebeurd inderdaad nog steeds.  

Tot slot maakten de kinderen een mooi knutselwerkje van een 

kelk met een hostie. 

 

Bij de tweede kindermiddag begonnen we met een kennismaking met de Bijbel, 

het boek dat ons over God verteld. De kinderen luisterden naar het eerste 

verhaal uit de bijbel, het Scheppingsverhaal, en leerden dat wij God niet 

kunnen zien, maar dat wij wél met Hem kunnen praten. Dat noemen wij 

"bidden". Dat kan met je eigen woorden, maar Jezus heeft ons ook het Onze 

Vader geleerd. Dat gingen de kinderen ook leren. Daarna maakten de kinderen 

een leuke weekplanner met de scheppingsdagen.  

Er zijn in november en december nog 2 kindermiddagen: over Adam en Eva die 

worden weggestuurd uit het paradijs en over de komst van Jezus en de doop. 

 

Namens de communiegroep, Ageeth Backer 
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WIST JE DAT JE OOK MISDIENAAR KAN WORDEN?  
Misdienaars zijn jongens en meisjes die de pastor 

helpen  met de viering. Ze dragen de kaarsen. Helpen 

met het dekken van de altaar-tafel. Soms gaan ze ook 

met een mandje rond in de kerk om geld in te zamelen. 

Je kunt zelf aangeven hoe vaak je wilt helpen. 

 

Wat betekent het als je misdienaar bent? 

De belangrijkste vraag is: Hoe vaak je misdienaar 

bent: dit mag je zelf aangeven. Het is fijn als je 

regelmatig kunt komen, dat kan bijvoorbeeld 1 keer in 

de maand op zondag, of vaker.  

 

De kinderen die zich hebben opgegeven zullen eerst een paar keer oefenen en 

met ervaren misdienaars assisteren, zodat ze er niet meteen alleen voor 

staan. We hopen dat zich meerdere kinderen opgeven, zodat ze samen kunnen 

dienen. 

 

Je bent misdienaar, wat doe je dan? 

Een misdienaar assisteert tijdens de H. Mis de priester, Bijvoorbeeld bij het 

Evangelie ga je met een kaars naast de priester staan. Wanneer het altaar 

wordt klaargemaakt, reik je de kelk en de kannetjes met water en wijn aan.  

 

Je wil graag misdienaar zijn, waar kan je je opgeven?  

Vind jij het ook leuk om iets in de kerk te doen: in de kerken in Beverwijk of 

Wijk aan Zee, of wil je zingen in het koor? Of wil jij meer weten?! Trek dan 

een van de pastores aan hun mouw, of neem contact op met Tineke, 0251-

215094, e-mail secretariaateloy@planet.nl,  

 

Meezingen met de kerstkoren 

Wil je meezingen met een van de 

kerstkoren van Wijk aan Zee en 

Beverwijk? Neem dan ook contact 

op met Tineke, 0251-215094, e-

mail secretariaateloy@planet.nl,  

 

 

mailto:secretariaateloy@planet.nl
mailto:secretariaateloy@planet.nl
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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 4 december 

Overleden ouders  van  Leur en  Koning en overleden familieleden;  Jan 

Cornelisse;  Overleden ouders Bleeker – Kaandorp en overleden 

familieleden; Richard van den Bos; Riet Sterk – Kochx. 

 

Zondag 11 december 

Overleden ouders van Leur  en  Koning en overleden familieleden; Wim 

Schoorl en zoon Hans.; Riet Sterk – Kochx; Willem van Vlissingen, 

Catharina van Vlissingen – Bakker, overleden kinderen en kleindochter 

Karin. 

 

Zondag 18 december 

Overleden ouders  van Leur  en  Koning en overleden familieleden;  

Johannes Verduin en Geertruda Verduin – Schoorl; Riet Sterk – 

Kochx.  

 

Zaterdag 24 december 

Overleden ouders van Leur  en  Koning en overleden familieleden; 

Overleden ouders Bleeker – Kaandorp en overleden familieleden; Hans 

de Jager;  Wil Dijkman, overleden ouders en zus Carla; Overleden 

ouders Sprangers – Hijnen; Richard van den Bos; Philippus Hendrikus 

Johannes van Noort; Overleden ouders Viehoff – Bakker en overleden 

familieleden; Kees Buur. 
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Zondag 25 december 

Overleden ouders van Leur  en  Koning en overleden familieleden; Jan 

Cornelisse; Willy Nouris – Rumping; Herman Schram, overleden ouders 

Schram – van ‘t Hoff; Overleden ouders  Oorthuijsen – Claus; Wim 

Schoorl en zoon Hans; Johannes Verduin en Geertruda Verduin – 

Schoorl;  Wim Knaap, zoon Sjaak en overleden familieleden; Overleden 

ouders Schelvis – Niesten; Riet Sterk – Kochx; Cornelis Uitendaal, 

Johanna Uitendaal – van Kleef en overleden kinderen; Willem van 

Vlissingen, Catharina van Vlissingen – Bakker, overleden kinderen en 

kleindochter Karin’; Geertruida Maria Sterk – Snel; Overleden ouders 

Schoenmakers – Kaandorp en overleden kinderen; Overleden familie 

Admiraal; Overleden familie de Groot. 

 

Zondag 1 januari 2023 

Overleden ouders van Leur  en  Koning en overleden familieleden; Riet 

Sterk – Kochx; Willem van Vlissingen, Catharina van Vlissingen – 

Bakker, overleden kinderen en kleindochter Karin; Jan Cornelisse; 

Overleden ouders Bleeker – Kaandorp en overleden familieleden.  

 

Zondag 8 januari 2023 

Overleden ouders van Leur  en  Koning en overleden familieleden; Riet 

Sterk – Kochx; Wim Schoorl en zoon Hans. 

 

Zondag 15 januari 

Overleden ouders van Leur  en  Koning en overleden familieleden; 

Johannes Verduin en Geertruda Verduin – Schoorl; Riet Sterk – 

Kochx. 

 

Zondag 22 januari 2023 

Overleden ouders van Leur  en  Koning en overleden familieleden.; Riet 

Sterk – Kochx; Herman Schram, overleden ouders Schram – van ’t 

Hoff, Overleden ouders Oorthuijsen – Claaus. 

  

Regina Caeli 

 

Zondag 4 december  

 Kees Spiekerman; Hein van Kalken; overleden familie Lieshout-Vleugel. 
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Zondag 18 december 

Wim van Tellingen; overleden familie Lieshout-Vleugel; Henk van der        

Zon de overleden familie van der Zon-Dijkman Dulkes 

 

Zondag 25 december 

Overleden familie Lieshout-Vleugel; Deken Cassee; Henk van der Zon 

de overleden familie van der Zon-Dijkman Dulkes. 

  

Zondag 1 januari  

 Hein van Kalken; overleden familie Lieshout-Vleugel; Deken Cassee. 

 

Zondag 15 januari   

Overleden familie Lieshout-Vleugel. 

 

Zaterdag 21 januari  

Overleden familie Lieshout-Vleugel. 

 

St.Odulphus 

  

Zaterdag 3 december    

Pater Jan den Ouden, Ren Burger, Gerard de Boer, Henny Hulscher-

Paap 

  

Zondag 11 december  

Cees Hilbers, Henny Hulscher-Paap 

  

Zaterdag 24 december 

Overleden ouders Schelvis-Wevers en broers en zussen 

  

Zondag 25 december 

Frits van de Reep, Frans Magdelijns, Overleden ouders Hamers-

Hommes, Monique Hamers, Ton Sminia en een ernstig zieke dochter, 

Cees Hilbers, Elza de Ruijter-Hilbers en Ruud van der Linden 

  

Zaterdag 7 januari 

Frans Magdelijns, Pater Jan den Ouden, Overleden ouders Schelvis-

Wevers en broers en zussen, Ren Burger en Gerard de Boer 
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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)  
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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 

www.eloyparochie.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 Baltes, (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  

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, hannie.vandereep@gmail.com 

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? 

Belt of mailt u dan naar het secretariaat, alvast dank! 

mailto:secretariaateloy@planet.nl
http://www.eloyparochie.nl/
mailto:sintodulphus@quicknet.nl

