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Welkom in ons Gastenhuis 
U bent van harte welkom in ons gastenhuis. U kunt  
hier overnachten met half- en volpension, bijvoorbeeld  
in combinatie met een retraite of deelname aan één  
van andere onze activiteiten. Heiloo heeft verder een  
prachtige omgeving om te fietsen, te wandelen en het 
strand of de duinen te bezoeken. U verblijft dicht bij  
Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood. Uiteraard volgen  
wij in het gastenhuis alle geldende corona-richtlijnen. 
Neem voor meer info contact op met het secretariaat.

Uw bezoek aan het Heiligdom
Persoonlijk gebed:
U kunt het Heiligdom dagelijks bezoeken voor  
persoonlijk gebed en om een kaars aan te steken.
Zomertijd 1 april t/m 30 september: 8.30 - 19.30 uur
Wintertijd 1 oktober t/m 31 maart: 8.30 - 17.00 uur

Aanbidding:
Dagelijks van 15.00 - 16.00 uur in de Bedevaartkapel  
(vrijdag tot 18.00 uur). 

Pastoraal gesprek en sacrament van de Biecht:
U bent van harte welkom voor een pastoraal gesprek  
of om het sacrament van de Biecht te ontvangen.  
We zorgen ervoor dat er voldoende afstand is. 
Dagelijks van 14.00 - 15.30 uur

Eucharistievieringen:
Maandag t/m zaterdag: 12.00 uur in de Bedevaartkapel
Zondag: 9.00 uur in de Genadekapel, 10.30 en 16.00 uur  
in de Bedevaartkapel

Rozenkransgebed voorafgaand aan de Eucharistieviering:
Maandag t/m zaterdag 11.30 uur in de Bedevaartkapel
Zondag 8.30 uur in de Genadekapel

Zalen reserveren:
Het gastenhuis biedt de mogelijkheid om één of meerdere 
zalen te reserveren voor ontmoetingen en vergaderingen. 
Neem voor meer informatie en reserveringen contact met 
ons op.

Openingstijden Secretariaat: 
Weekdagen van 9.00 - 15.00 uur
Telefoon: 072-505 1288
Email: info@olvternood.nl

Bereikbaarheid rector de Wit:
Telefoon: 06-4012 5490 (behalve woensdag & donderdag, 
gereserveerd voor studie & seminarie)
Email: rectordewit@olvternood.nl

Ten aanzien van de corona-situatie volgt het Heiligdom steeds  
de op dat moment geldende richtlijnen van de overheid en de  
Nederlandse bisschoppenconferentie. Onderstaand overzicht 
biedt een momentopname. Kijk op onze website:  
www.olvternood.nl voor een actueel overzicht.

Foto’s voorzijde
Linksboven:  Jongere luistert op het Heiligdom naar de nieuwe 

podcast met smartphone en oortjes.
Rechtsboven:  Vrijwilliger Keesjan Nielen.
Linksonder:  Pater Gerard Wijers sss.
Rechtsonder:  Pauselijk onderscheiden echtpaar Vroni en  

Henk Kaandorp

Welkom in het gastenhuis



D o o r  r e c t o r  J e r o e n  d e  W i t

Beste lezers 
van het Vriendenmagazine,

Wat een vreugde was het eind mei 
het Feest te vieren van Maria Onze 
Lieve Vrouw ter Nood en de afslui-
ting van de meimaand. Op zaterdag  
29 mei kwam Abt Thijs Ketelaars  
van de Abdij van Egmond naar het 

Heiligdom om met ons om 12 uur de Heilige Mis te vieren 
van het Feest met aansluitend een kleine processie. Op 
zondagavond hebben we dit, als afsluiting van de mei-
maand, nog eens in een grotere versie overgedaan met 
Mgr. Hendriks, onze bisschop, als celebrant. Een vreugde 
werkelijk om weer processies te kunnen houden! Wat is 
een Heiligdom zonder processies? Ok, het was dan nog 
zonder samenzang, de zang werd verzorgd door de zusters, 
maar toch, het echte katholieke gevoel was er weer.

Moeder Maria had ons dan ook wel gezegend met heel 
mooi weer. Vooral op zondagavond, om dan zo in de 
avondschemering met een langzaam dalend zonnetje,  
dat zo mooi door het bos scheen, met kaarsjes in processie  
te gaan was heel mooi. Wat hebben we dit gemist het 
afgelopen jaar! En de week erna, met Sacramentsdag,  
zijn er op één zondag wel vier processies geweest op  
het Heiligdom; ja, we hadden wat in te halen.

Gelukkig dat we gaandeweg weer wat meer kunnen. De 
regels worden langzaamaan weer wat los gelaten. We 
zijn ook heel blij dat de mensen ook weer naar de Heilige 
Missen komen, want dat werd soms wel wat gevreesd: 

“Komen de mensen nog terug na corona? Komen ze nog 
wel achter de buis vandaan?” Nou, bij ons is er niets van 
te merken dat dit niet het geval zou zijn, integendeel zou 
ik bijna zeggen.

Op de derde zondag van juni hebben we ook weer voor 
het eerst een echte Familiedag kunnen houden. Zeventig 
ouders en kinderen waren actief op het veld met spelletjes 
en catechese voor iedere leeftijdsgroep. Allen genoten 
van een warme maaltijd en vierden als afsluiting van de 
dag de Heilige Mis; ja, dit was weer een Familiedag als 
vanouds. Helaas dan wel de laatste van dit seizoen, maar 
toch, wel heel fijn om dit nog net zo voor de zomer te 
kunnen doen. De families zijn zo blij om elkaar weer te 
ontmoeten, en wij hen ook trouwens.

Ik hoop dat u zich ook weer vrij genoeg voelt om op pad 
te gaan. Dat u ook in de gelegenheid zal zijn, deze zomer, 
om regelmatig het Heiligdom te bezoeken. Twee zaken 
wil ik graag bij u aanbevelen: vanaf ongeveer half juli zal 
de nieuwe Podcasttour op ons Heiligdom beschikbaar zijn. 
Op tien markante plekken zijn mooi ontworpen bordjes 
geplaatst met informatie over die plek, met een Bijbelvers 
en een gedachte ter meditatie. Tevens kunt u op elke  
plek met uw mobiele telefoon een QR-code scannen en 
persoonlijke verhalen en informatie beluisteren van  
mensen die op één of andere manier betrokken zijn bij  
het Heiligdom. Ik denk dat dit een grote aanwinst voor 
ons Heiligdom zal zijn, vooral voor nieuwe bezoekers.  
Ten tweede wil ik u graag wijzen op het Hoogfeest van 
Maria Tenhemelopneming op 15 augustus. Wij hopen dit 
weer op een prachtige wijze buiten te vieren. Ik kijk uit 
naar uw komst!
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WOORD VAN DE RECTOR

Maria-processie op het Heiligdom
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D o o r  N a n i n e  v a n 
S m o o r e n b u r g 

Verschillende sprekers - waaronder 
mgr. J. Hendriks, rector Jeroen de 
Wit, seminarist Richard Numan 
en oud-wethouder van Heiloo Ans 
Willemse - vertellen over hun band 
met de heilige plaats. De persoonlijke 
verhalen geven inzicht in de heden-
daagse betekenis van het Heiligdom 

en laten de bezoeker op een toegankelijke wijze ervaren 
hoe je tot rust en bezinning kunt komen op de katholieke 
(mariale) bedevaartplaats in Heiloo. De inhoud van de 
podcast is interessant voor bestaande bezoekers van het 
bedevaartpark, maar de tour is ook een mooie introductie 
voor nieuwe bezoekers. Mensen die voor het eerst naar 
het Heiligdom komen kunnen op een laagdrempelige 
manier kennis maken met de verschillende bijzondere 
plekken en betrokkenen van het Heiligdom. 

Ontwikkeling Podcasttour 
De verschillende podcasts zijn ontwikkeld in samenwerking 
 met podcastmaker Allard Amelink. Zorgvuldig zijn de 
sprekers uitgekozen en de meest bijzondere, herkenbare 
en ontroerende verhalen geselecteerd. De zolder van het 
Gastenhuis fungeerde als studioruimte om de podcasts 
op te nemen. In de montage is gezocht naar passende 
muziek om toe te voegen aan de audiofragmenten. 

Informatieborden
Hoe werkt de Podcasttour precies? Op de fraai ontworpen 
informatieborden in het park kunnen bezoekers een QR- 
code scannen en direct de podcast beluisteren op een 
smartphone via een speciaal ontwikkelde landingspagina. 
De podcasts zullen ook beschikbaar worden gesteld via 
Spotify en Apple Podcast. Om de bezoeker zonder smart-
phone ook te bedienen is op de informatieborden met de 
QR-codes ook algemene en historische informatie over 
de verschillende stoppunten van de Podcasttour te lezen. 
Ook ontdekt de bezoeker bij elk stoppunt zogenaamde 
conversation starters: algemene vragen of stellingen  
activeren de bezoeker om over een specifieke vraag na  
te denken of met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast 
zijn er bijpassende Bijbelteksten toegevoegd aan de 
informatieborden; deze zijn met zorg uitgezocht door 
pater Gerard Wijers sss. De Podcasttour duurt ruim vijftig 
minuten en kan op eigen tempo worden gevolgd. Om de 
podcasts te kunnen luisteren is het noodzakelijk om een 
smartphone te gebruiken. Het is ook aan te raden om 
oordopjes of een koptelefoon te gebruiken om de audio-
clips zo goed mogelijk te kunnen beluisteren. 

De Podcasttour is vanaf 21 juli gratis te beluisteren tijdens 
de openingstijden van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter 
Nood (zomertijd: 08.30-19.30; wintertijd: 08.30-17.00). De 
Podcasttour start in principe bij de hoofdingang van het 
park tegenover de parkeerplaats van het Heiligdom aan 
de Kapellaan, maar kan ook worden begonnen vanaf de 
andere ingangen bij de Genadekapel en het Julianaklooster. 

Vanaf 21 juli dit jaar is op het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo een nieuwe  

Podcasttour beschikbaar. De ingesproken tour neemt de bezoeker onder andere mee langs  

de historische Genadekapel, het bekende Putje van Heiloo en het iconische Julianaklooster  

van architect H.W. Valk. De audio-uitzendingen zitten vol met persoonlijke verhalen uit  

het verleden en heden over het grootste Mariaheiligdom van Nederland. 

LANCERING PODCASTTOUR 
ONZE LIEVE VROUW TER NOOD

Podcastmaker Allard Amelink en mgr. Hendriks in de  
opnamestudio op de zolder van het Gastenhuis.
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D o o r  M a r i s k a  A d r i c h e m

“Ik ben geboren in Purmerend, maar 
opgegroeid in Hoorn waar mijn 
vader een slagerij had. Reeds heel 
jong was ik in de slagerij te vinden. 
Al gauw draaide ik op zaterdag en 
in de vakanties mee in de slagerij.” 
Hoewel Keesjan benadrukt dat zijn 
vader hem niet in de richting van het 
slagersambacht heeft geduwd, kroop 

het bloed waar het niet gaan kon. Het was hem tenslotte 
met de paplepel ingegoten en met zijn oudere broer als 
goed voorbeeld rondde ook hij de slagersopleiding af en 
haalde zijn ondernemerspapieren. “Ik heb ruim dertig jaar 
samen met mijn vader en mijn broer samengewerkt in de 
slagerij, zowel in Hoorn als later in Amsterdam.” Twee 
jaar geleden, toen de vader van Keesjan het wat rustiger 
aan ging doen, nam zijn broer in goed overleg de slagerij 
over en vond Keesjan dat het tijd werd om een andere 
richting in te slaan. “Ik liet de zorgen van het runnen van 
een eigen bedrijf achter me en ging in loondienst werken 
bij een vleesverwerkingsbedrijf.”

Het roer om
Op mijn vraag of Keesjan katholiek is opgevoed laat hij 
weten dat zijn vader van ‘huis uit’ katholiek is, maar dat 
zijn moeder geen geloof had. Zijn vader heeft hem wel de 
katholieke normen en waarden meegegeven en in de tijd 
dat zijn vader de slagerij wilde laten overnemen besefte 
Keesjan dat dit het moment was om het roer om te gooien. 
“Ik miste iets in mijn leven, maar wat precies was me niet 
duidelijk.” In zijn zoektocht werd hij zich bewust van zijn 
christelijke basis en de Heilige Geest leidde hem naar de 
katholieke Kerk. “Ik bezocht de kerk in Zwaag en kwam 
in contact met de pastoor aldaar. In die tijd leerde ik ook 
de familie Klaver kennen die daar naar de kerk ging. Hun 
zoon Pieter werkt hier voor het Heiligdom en het Groot-
seminarie.” Met hen raakt Keesjan verder in gesprek over 
het katholieke geloof en raakt zo steeds meer geïnteres-
seerd. Dankzij deze nieuwe contacten in combinatie met 
de levenslessen van zijn vader leert hij de kernwaarden 
van het geloof kennen. “Twee jaar geleden ben ik uit-
eindelijk gedoopt en heb ik de Eerste Heilige Communie 

en het Vormsel ontvangen met de ouders van Pieter als 
peter en meter.”  

Het geloof doorgeven
“In augustus 2020 bezocht ik met mijn peetouders voor 
het eerst Onze Lieve Vrouw ter Nood. Ik was meteen ge-
raakt door deze bijzondere plek.” Omdat Keesjan naast 
zijn werk ook andere invulling aan zijn leven wilde geven 
was hij op zoek naar vrijwilligerswerk. Via Pieter hoorde 
hij dat er in het Oesdom plek was voor een vrijwilliger en 
mede door zijn achtergrond als ondernemer werd er al 
snel een overeenkomst  gesloten. “Ik kan me hier op een 
mooie manier dienstbaar maken. Verder zie ik dat er veel 
jeugd- en jongerenwerk wordt gedaan. Het geloof door- 
geven aan de jongere generaties is iets dat me aanspreekt. 
In de slagerij heb ik altijd heel graag met jongeren gewerkt. 
Het lijkt me zodoende mooi om het Heiligdom ook te  
ondersteunen bij evenementen en projecten voor de jeugd. 
Zelf hoop ik ook nog een gezin te mogen stichten en zo het 
geloof door te  geven. Dat is toch wel een droom voor mij.”

De titel van dit interview klinkt als de titel van een spannend boek … toch is het verhaal  

niet zo spannend als u misschien zou denken. Integendeel, met deze titel doel ik op de nette,  

bescheiden man die sinds drie maanden iedere woensdag het vrijwilligersteam van het Oesdom 

versterkt. Zijn naam is Keesjan Nielen, vijftig jaar oud. Ik spreek hem op een zinderend hete 

woensdagmorgen en ik vraag hem hoe hij vanachter de gehaktmolen, biefstukken en  

slagersmessen in het Oesdom terecht is gekomen. 

DE SLAGER VAN HET OESDOM
INTERVIEW MET KEESJAN NIELEN

Keesjan in gesprek met Corrie, bezoeker van het Oesdom.



D o o r  p a t e r  G e r a r d  W i j e r s  s s s

In de eerste klas van de lagere school 
(groep 3) werd op school gelezen uit 
“Het Prentenboek van Jesus’ leven”. 
Dat maakte diepe indruk op mij, hoe- 
wel er verder thuis, op school of in de 
kerk niet over gesproken werd. We 
gingen regelmatig met de hele klas 
biechten. Op zondag 27 mei 1962 
deed ik mijn Eerste Heilige Communie. 

Kort daarna verhuisde ons gezin, dat inmiddels vijf kinde-
ren telde, naar het Noord-Limburgse Venlo-Blerick, waar 
de twee jongsten zijn geboren. In de derde klas (groep 5) 
kregen wij de “Katechismus of Christelijke leer”. Hoewel 
de inhoud duidelijk was gingen de lessen vrijwel volledig 
over mijn negenjarig kinderhoofdje heen. Ook over de 
catechismus werd verder niet gesproken. Vanaf de vierde 
klas werd deze catechismus afgeschaft, zoals in de jaren 
’60 in veel werd afgeschaft. Het regelmatig biechten en 
de klassenmissen ’s morgens vóór schooltijd verdwenen. 
Wel bleef de zondagse Heilige Mis behoren tot de vaste 
gebruiken in ons gezin.

Op dinsdagmiddag 15 juni 1965 ontvingen wij met kinde-
ren van de drie oudste klassen van de lagere scholen in 
onze St. Hubertusparochie in Blerick het Heilig Vormsel 
van monseigneur P. Moors, bisschop van Roermond. In 
1973 behaalde ik mijn HAVO-diploma. Het was de tijd 
van talrijke uittredingen van priesters en religieuzen. Het 
kerkelijk leven raakte sterk verdeeld tussen zogenaamde 
vooruitstrevenden en behoudenden. Geen tijd dus om als 
achttienjarige een eventuele roeping in de Kerk te kunnen 
 horen. Van 1977 tot 1986 heb ik een administratieve 
functie vervuld bij een ziekenfonds. In tegenstelling tot 
veel klas- en leeftijdsgenoten, bleef ik de zondagse Heilige 
Mis bijwonen, maar toch gaf dat mij niet echt voldoening.

Dat veranderde rond 1980 toen ik jongeren ontmoette 
van de Focolare Beweging, ook wel genoemd Werk van 
Maria, die een blijdschap uitstraalden die ik niet kende. 
Voor het eerst begreep ik dat de beleving van het geloof 
niet beperkt kon blijven tot een aantal goede gewoonten, 
maar het hele leven diende te omvatten. Ik verkocht mijn 
omvangrijke munten- en postzegelverzameling en gaf de 
opbrengst aan een project in Afrika. De vreugde die ik had 
leren kennen van die jongeren werd nu ook mijn deel en ik 
zou nooit meer terug willen naar het oppervlakkige leventje 
van daarvóór. De kinderlijke blijdschap over “Het Prenten- 
boek van Jesus’ leven” uit de eerste klas van de lagere 
school in Heerlen stond mij weer levendig voor de geest. 

Mijn roeping om de levende verrezen Heer te volgen vond 
ik in de Congregatie van het Heilig Sacrament waar in  
de jaren ’80 een aantal nieuwe roepingen waren binnen-
gekomen, de meeste vanuit de Focolare Beweging.

Oud en nieuw gingen goed samen in het grote klooster in 
het Limburgse Baarlo. In 1987 legde ik daar mijn eerste 
geloften af. In 1990 zijn wij vanuit Baarlo met de jongeren 
een nieuwe kloostergemeenschap begonnen in de Begijn- 
hofkapel in Amsterdam. Deze kapel is verbonden met het 
Mirakel van Amsterdam (1345), waar ook de Stille Omgang 
op teruggaat. Dat was precies in de lijn van de eerste 
stichtingen door de oprichter van onze congregatie, de 
Heilige Pierre Julien Eymard, een Franse priester (1811 - 
1868): in de centra van de grote steden, op een publiek 
toegankelijke plaats die, zo mogelijk, verbonden was met 
een reeds bestaande traditie rond de Heilige Eucharistie. 
Op zaterdag 27 juni 1992, de gedachtenis van het Onbe- 
vlekt Hart van Maria, werd ik in Hoeven (N-B) priester 
gewijd door monseigneur H. Ernst, bisschop van Breda. 
Vanuit onze gemeenschap in Amsterdam assisteer ik al 
tien jaar met veel voldoening de rector van ons Heiligdom. 
Zoals u ziet is Maria vanaf het begin altijd stil en op de 
achtergrond, maar niet minder duidelijk aanwezig in  
mijn levensloop.
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MIJN ROEPING TOT HET PRIESTERSCHAP
Op 25 maart 1955, het Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap), ben ik in 

Heerlen in Zuid-Limburg geboren als eerste van een gezin van zeven kinderen en werd ik gedoopt 

in onze parochiekerk van het Heilig Hart van Jezus. De kolenmijnen waren nog volop in bedrijf.

De priesterwijding van pater Gerard Wijers  
(geheel rechts) op 27 juni 1992 in Hoeven.



BIBLEJOURNALING
Biblejournaling - vrij vertaald Bijbel ‘dagboeken’ – is een nieuwe manier om de Bijbel te benaderen. 

Bij de activiteit worden Bijbelteksten op een creatieve manier letterlijk vormgegeven met sierlijke 

letters (ook bekend als handlettering) en inspirerende quotes, tekeningen, symbolen, stempels, 

sjablonen en stencils. Door de Bijbelverhalen op een andere manier te lezen zal de betekenis  

op een nieuwe wijze worden ervaren. Het doordringen van de woorden staat centraal, niet het  

eindresultaat van het creatieve proces. Door de eeuwenoude teksten te verbeelden krijgt de  

Bijbel veelal opnieuw betekenis, zo is de ervaring van veel Biblejournalers. Dit werkt verrijkend.

 | 7

D o o r  N a n i n e  v a n 
S m o o r e n b u r g

Dat deze creatieve manier om de 
Bijbel te benaderen populair is blijkt 
uit het aantal vermeldingen van het 
woord op het social media platform 
Instagram. Ruim 1,7 miljoen berichten 
werden online over Biblejournaling 
gedeeld. Ook Nederland kent een 
grote community waar de leden zich 

(online) vermaken én verdiepen door zich met elkaar de 
woorden van de Heilige Schrift opnieuw eigen te maken. 
Iedereen kan beginnen met Biblejournaling; je hoeft zeker 
geen kunstenaar te zijn. Begin klein en zie hoe het gaat, 
het gaat om the journey, de ervaring tijdens de reis! 

Creatief ondernemer Kris Bossenbroek geeft onder de 
naam By Kris sinds een aantal jaar Biblejournaling work-
shops. Deelnemers kunnen onder haar leiding ongestoord 
creatief aan de slag met de Bijbel. Voor sommige cursisten 
heeft deelname aan een workshop tot gevolg dat men 
sterker in het geloof komt te staan of dat men het geloof 
zelfs opnieuw vindt.

Wilt u inspiratie opdoen? Kijk dan eens op: 
www.biblejournaling.nl of op Instagram: @biblejournaling.

Workshops Biblejournaling - dankbaarheid 
Dit najaar en volgend voorjaar organiseren By Kris en 
Onze Lieve Vrouw ter Nood een workshop Biblejournaling 

in het Gastenhuis van het voormalig Julianaklooster. 
Het thema van de workshop is hoop & bloemen en met 
creatieve materialen zoals sjablonen, vellum inserts 
(semi-transparant vellen), knipsels, aquarelpotloden, 
fineliners, stempels, watercolor, tape en stickers gaan de 
deelnemers aan de slag met het creatief vormgeven van 
Bijbelteksten.

Programma
10.15 uur Ontvangst, koffie en thee
10.30 uur Start workshop Biblejournaling
12.30 uur Lunch met soep, broodjes, warme snack en salade 
13.30 uur  Vervolg workshop Biblejournaling: watercolor 

ondergrond maken en met tekst/stempel/ 
tape verrijken

15.00 uur Einde workshop
(15.00 - 16.00 uur: mogelijkheid tot aanbidding in de  
Bedevaartkapel) 

Deelnemers brengen hun eigen Bijbel mee. Bij voorkeur 
werkt de deelnemer in een Bijbel met extra schrijf-  
en tekenruimte (verkrijgbaar op de webshop van  
www.biblejournaling.nl) of anders in een normale  
Bijbel en/of in een schetsboek. 

Kosten workshop: € 65,- per persoon. Dit is inclusief een 
doos met materialen die voor een workshop nodig zijn 
zoals lijmstick, rolletje dubbelzijdig tape, groot sjabloon, 
micron fineliner, set met vellum, watercolorkaart met zes 
dotjes Van Gogh watercolor en penseel. Koffie/thee, wat 
lekkers en een uitgebreide lunch zijn inbegrepen. 

Aanmelden
Er kunnen maximaal 30 deelnemers meedoen aan een 
workshop Biblejournaling. Aanmelden is mogelijk per 
e-mail via info@bykris.nl of via de website www.bykris.nl 
Data: zaterdag 30 oktober 2021 (Let op: reeds volge-
boekt) en zaterdag 30 april 2022 van 10.15 - 15.00 uur.
 
Wilt u na de workshop blijven dineren en/of overnachten 
in het Gastenhuis? Informeer bij het secretariaat van het 
Heiligdom naar de mogelijkheden. U kunt een e-mail  
sturen naar info@olvternood.nl of telefonisch contact  
opnemen via  072-505 1288. Vermeld bij opgave uw  
deelname aan de workshop Biblejournaling.

Voorbeeld Biblejournaling



N o v e e n k a a r s e n 

m e t  u w  e i g e n  g e b e d s i n t e n t i e 

Op de achterzijde van onze nieuwe noveenkaarsen 
kunt u uw eigen gebedsintentie opschrijven.  
Van harte welkom in onze Genadekapel.

Bestellen via internet
Via onze website www.olvternood.nl 
kunt u ook uw noveenkaars bestellen 
en uw gebedsintentie aan ons door- 
geven. Wij steken dan in de genade- 
kapel uw kaars met gebedsintentie 
aan. Liever één of meerdere dozen 
met noveenkaarsen bij u thuis laten 
bezorgen? Ook dat is mogelijk via 
onze webshop.

D o o p s e l

30 mei 2021 | Olivia Verdonk 

Wij wensen de ouders van Olivia 
veel zegen en geluk en 

bidden dat Olivia mag opgroeien 
in verbondenheid met God onze Heer.

H u w e l i j k 

6 juni 2021
Manoya Markandu & Raahulan Thayalan

Wij wensen hen veel geluk toe en Gods zegen 
in het sacrament van het huwelijk.

O v e r l e d e n  v r i e n d e n  v a n  K a p e l 

Mevrouw Y. Buter
Mevrouw J.A. de Ruiter-Hes

Mevrouw T. van der Steen-Koopman 

Laten we bidden dat zij in de liefde en vrede van God 
mogen wonen. Het Heiligdom is deze vrienden zeer 

dankbaar voor hun steun aan het Heiligdom.

Ja,  ik wil me graag opgeven als nieuwe vriend 
of vriendin van Onze Lieve Vrouw ter Nood en 
het vriendenmagazine gratis thuis ontvangen.
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D o o r  G e r a l d  T i m m e r m a n s

. . . het Heiligdom kan gewoonweg niet zonder vrijwilligers. 
Een groot aantal van hen is regelmatig te zien voor wie 
om zich heen kijkt bij een bezoek aan Onze Lieve Vrouw 
ter Nood. Tijdens de liturgische vieringen in één van de 
kapellen zullen de koorleden met hun begeleider u niet 
ontgaan, de gastvrouw of de gastheer die u bij de ingang 
ontvangt, de misdienaren, de lector en de collectant, en 
niet te vergeten de vrijwilligers die de livestream bij u thuis 
mogelijk maken tijdens de corona-crisis.

En ook buiten de vieringen om treft u menige vrijwilliger 
in de kapellen, in het Oesdom en in het park. Koper wordt 
gepoetst, vloeren worden gezogen, opgebrande kaarsen 
verwijderd; boekentafels worden opnieuw geschikt, nieuwe 
beeldjes uitgepakt en neergezet, gebak en koekjes aange-
vuld, aankopen en versnaperingen afgerekend; gras wordt 
gemaaid en onkruid gewied, bomen en struiken worden 
gesnoeid, staties schoongemaakt en terrassen en paden 
geveegd. En dan zijn er nog duizend-en-een klusjes en 
klussen, geplande en onverwachte, reparatie van een slot 
of een scharnier, het vervangen van een lamp op een lastig 
bereikbare plek.

Ook dan zijn we er nog niet: achter de schermen wordt 
gewerkt aan opnames voor Radio Maria (ja, het Heiligdom 
beschikt over een eigen kleine studio in het Julianakloos-
ter), komt het bestuur van het Heiligdom regelmatig bijeen, 
worden in de keuken van het Gastenhuis de koks onder-
steund, wordt gewassen en gestreken, worden de doorde-
weekse lezingen verzameld en opgenomen in het Dagelijks 
Brood, de artikelen voor het Vriendenmagazine voorbereid, 
wordt de website van het Heiligdom bijgehouden met tekst 
en afbeeldingen en wordt de uitgaande post verzorgd.

Ik zal ongetwijfeld mensen vergeten zijn, mijn excuses, maar 
voor allen genoemd en niet genoemd wil ik hier een Woord 
van Dank uitspreken, met twee hoofdletters! Zonder al 
deze vrijwilligers zou een heiligdom als Onze Lieve Vrouw 
ter Nood niet of nauwelijks kunnen bestaan. Natuurlijk 
doen alle vrijwilligers hun werk voor Maria, onze heilige 
Moeder, het is tenslotte haar Heiligdom, maar ze doen het 

ook voor u. En mocht u nu overwegen om ook vrijwilliger te 
worden en te willen bijdragen aan de instandhouding van 
het Heiligdom of meewerken aan één van de activiteiten, 
neemt u dan eens contact op met de heer Harald Dijkstra, 
de facilitair manager. Hij is te bereiken via zijn mobiele 
nummer, 06-23923784. Of spreekt u gerust rector Jeroen 
de Wit of één van de priesters of de zusters aan. Zij zijn 
altijd bereid met u van gedachten te wisselen en kunnen  
u in contact brengen met de heer Harald Dijkstra.
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HET HEILIGDOM KAN ECHT NIET ZONDER...
ONZE LIEVE VROUW TER NOOD GEDRAGEN 
DOOR VRIJWILLIGERS
Staat u er wel eens bij stil? Hoeveel handen wekelijks uit de mouwen worden gestoken? Hoeveel 

grijze cellen zich buigen over de dagelijkse gang van zaken? Priesters en zusters uiteraard; wie Onze 

Lieve Vrouw ter nood regelmatig bezoekt kent hen ongetwijfeld. Wandelend door het park tref je 

hen, tijdens de vieringen en bij vele activiteiten op het Heiligdom. En daarnaast een klein aantal vaste 

medewerkers, die hun werkzaamheden hoofdzakelijk achter de schermen uitvoeren. Maar . . . 



Alle vieringen vinden vooralsnog plaats in de Bedevaartkapel (BK), met uitzondering van de Heilige Mis op zondag om 
09.00 uur in de Genadekapel (GK).

Bijzondere Liturgische Vieringen
Zie pagina 2 voor alle liturgische vieringen en gebedstijden op de reguliere dagen. Alleen uitzonderingen worden  
hieronder vermeld. 
• Vrijdag 6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer;
•  Zondag 15 augustus: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming;

- 09.00 uur H. Mis (GK) 
- 11.00 uur Rozenkransgebed en 11.30 uur H. Mis (BK) 
-  11.00 uur Rozenkransgebed en 11.30 uur H. Mis, hoofdcelebrant Mgr. Hendriks (buiten bij het Gastenhuis,  

Julianaklooster; bij slecht weer alleen BK)
- 14.00 tot 16.00 uur Maria lezing door Désirée Krikhaar, Engelenzaal (Julianaklooster) 
- 14.45 uur Eucharistische aanbidding met aansluitend om 15.00 uur Lof  
  (buiten bij het Gastenhuis, Julianaklooster; BK bij slecht weer)
- 16.00 uur H. Mis (BK)
- Gehele dag ruime biechtgelegenheid (BK)

•  Zondag 22 augustus: Gedachtenis van de H. Maagd Maria, Koningin van hemel en aarde; 
•  Woensdag 8 september: Feest van Maria Geboorte; 
•  Dinsdag 14 september: Feest van de Kruisverheffing; 
•  Woensdag 15 september: Feest Onze lieve Vrouw van Smarten;
•  Donderdag 7 oktober: Gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans; 
•  Vrijdag 22 oktober: Gedachtenis van de H. Johannes Paulus II (paus);

Voor alle vieringen kunt u zich aanmelden via onze website www.olvternood.nl of telefonisch via  
telefoonnummer 072-505 1288, bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur. 

Catechese & Geloofsvorming
Volwassenencatechese: iedere eerste woensdag van de maand van 19.30 uur tot 21.00 uur door pater Gerard Wijers sss. 
Afgelopen jaar is het boek Psalmen behandeld. Voor het komende jaar zal in overleg een nieuw Bijbelboek worden gekozen. 
Komende data: 1 september en 6 oktober in het Julianaklooster. 

Retraite & Bezinning 
Maandelijks wordt een Gebeds- en bezinningsdag op het Heiligdom aangeboden. De dagen worden op een donderdag van 
10.00 tot ongeveer 17.00 uur gehouden in het Julianaklooster. De Gebeds- en Bezinningsdagen worden geleid door priester 
Anton Overmars. Het thema voor de komende bijeenkomst is: 
• “De heilige Maria Magdalena, tochtgenote van Jezus”: donderdag 22 juli.
Naast de Gebeds- en Bezinningsdagen worden regelmatig meerdaagse retraites georganiseerd op het Heiligdom.  
De retraites vinden eveneens plaats in het Julianaklooster, waarbij in het gastenverblijf van het klooster kan worden  
overnacht. De volgende retraite wordt geleid door priester Anton Overmars;  
• “Een Loflied voor de Heer”: van maandag 26  tot en met zaterdag 31 juli.

De verdere planning van retraite en bezinning was op het moment van druk nog niet definitief voorhanden.  
Houd de agenda op onze website in de gaten of geef u onderaan op de homepage van onze website op voor  
onze digitale nieuwsbrief.
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PROGRAMMA HEILIGDOM OLV TER NOOD
AUGUSTUS T/M OKTOBER 2021
Mede in verband met de situatie rondom corona vragen wij u voor de laatste stand van zaken  

onze website te bezoeken of contact op te nemen met het secretariaat van het Heiligdom:

website: www.olvternood.nl  |  e-mail: info@olvternood.nl  |  telefoon: 072 - 505 1288 



Programma Onze Lieve Vrouw ter Nood inspireert!
Donderdag 12 augustus, 19.30 uur (inloop) 20.00 - 21.00 uur: Lezing ‘Bijbelse Planten’ door pastoor Kees van Lent  
(Bijbelse Tuin Hoofddorp) Prijs: €5,- per persoon. Locatie: Engelenzaal. 
Zondag 15 augustus, 13.30 uur (inloop), 14.00 - 16.00 uur: Lezing ‘Het leven van Maria in de kunst’ door kunsthistorica 
Désirée Krikhaar. Gratis toegang. Locatie: Engelenzaal.
Zaterdag 11 en zondag 12 september: Open Monumentenweekend. Zaterdag 11 september, 13.30 uur (inloop),  
14.00 - 15.00 uur: Lezing over het boek ‘Maria, Icoon van Genade’ door theoloog Arnold Huijgen. Gratis toegang.  
Locatie: Engelenzaal. 

Gezinsactiviteiten
De ‘Blauwe Zusters’ (Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará) organiseren maandelijks een aantal activiteiten 
voor gezinnen, kinderen en jongeren. Alle activiteiten vinden plaats in het Julianaklooster. Informatie en aanmelden via 
zusters@olvternood.nl:
•  Familiedagen: iedere maand op een zondag vanaf 13.30 uur ontmoeting en catechese voor jonge gezinnen en andere 

familieleden in het Julianaklooster. Om 16.00 uur H. Mis, daarna processie met aansluitend een gezamenlijke warme 
maaltijd. Komende data: 19 september, 17 oktober en 21 november.

•  Kinderclub Heilige Dominic Savio: op vrijdagen van 15.30 uur tot 17.30 uur, catechese voor kinderen van 7 tot 11 jaar. 
Komende data: 10 en 24 september, 8 oktober, 12 en 26 november.

•  Meisjesgroep Zalige Chiara Luce Badano: op vrijdagen van 17.00 uur tot 20.30 uur, gezamenlijk pizza eten en catechese 
voor meisjes van 12 tot 16 jaar. Komende data: 17 september, 1 en 15 oktober, 5 en 19 november

•  Jongensgroep Sint Joris (door rector Jeroen in samenwerking met de zusters en de seminaristen): op donderdagen van 
18.00 uur tot 20.30 uur, gezamenlijk pizza eten en catechese voor jongens van 12 tot 17 jaar. Iedere twee weken op 
donderdag; voor data raadpleeg de agenda op onze website.

Jongerenactiviteit: ‘Meet and Greet the Lord’ 
Elke tweede vrijdag van de maand wordt een bijeenkomst gehouden voor jongeren van 16 tot 30 jaar in het Julianaklooster. 
Informatie en aanmelding: e-mail zusters@olvternood.nl, of bij Truc Do tel/app: 06-2439 4331.
Programma
19.00 tot 20.00 uur: Inloop en gezamenlijk pizza eten
20.00 tot 20.30 uur: Inleiding (teaching)
20.30 tot 21.30 uur: Aanbidding met muziek en biechtgelegenheid
21.30 tot 22.30 uur: Ontmoeting: napraten met drankje
Komende data: 10 september en 8 oktober

Eerste-zaterdag Bedevaarten
Maandelijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven,  
telkens op de eerste zaterdag van de maand in de Bedevaartkapel.
10.30 uur Biechtgelegenheid (tot 15.30 uur)
11.25 uur Rozenkrans
12.00 uur H. Mis
14.15 uur Aanbidding en Lof
Er rijdt een bus vanaf treinstation Castricum naar het Heiligdom, vertrek om 11.10 uur. Terug vertrekt de bus om  
16.00 uur vanaf het Heiligdom naar het station in Castricum. Komende data: 7 augustus, 4 september, 2 oktober.  
Informatie via telnr. 072-505 1288.

Filmavonden
Met de versoepeling van de corona maatregelen is het hopelijk weer mogelijk om dit najaar filmavonden in de filmzaal 
van het Julianaklooster te organiseren. Voor de laatste informatie en het programma verwijzen wij u naar onze website 
en digitale nieuwsbrief; u kunt ook e-mailen naar de organisatie van de filmavonden via mariska@olvternood.nl. De films 
hebben een christelijk of maatschappelijk thema en worden begeleid door een deskundige op het betreffende gebied met 
een gesprek na afloop van de film.

Gezongen Gregoriaanse Vespers
Maandelijks worden de Gregoriaanse Vespers gezongen door het Schola Cantorum Kennemerland. De vieringen vinden 
plaats elke eerste zaterdag van de maand om 16.00 uur in de Bedevaartkapel. De komende data zijn 7 augustus,  
4 september en 2 oktober.

Info en aanmelden voor alle activiteiten per e-mail: info@olvternood.nl of telnr.: 072-505 1288, tenzij anders vermeld.
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D o o r  E l i z e  e n  G e r a l d  
T i m m e r m a n s

Henk werd in 1946 te Kapel geboren, 
Vroni een jaar later in Alkmaar. Ze 
leerden elkaar kennen op de Alkmaarse 
Kermis. Tijdens dansavonden in ‘Het 
Gulden Vlies’ in Alkmaar sloeg de vonk 
over. In 1968 trouwden Vroni en Henk
in de Genadekapel. Henk was toen 

al melkboer, hij had de zaak van zijn vader overgenomen. 
Híj leverde bij de klanten aan huis, Vroni deed de winkel 
en de administratie. Tot op de dag van vandaag zijn ze 
trots op hun bedrijf. Henk: “Ik reed met de eerste Spijkstaal 
SRV-wagen boven het Noordzeekanaal.” Toen Henk op 
latere leeftijd de ziekte van Ménière kreeg [red. ziekte  
van het gehoor- en evenwichtsorgaan] moesten ze helaas  
stoppen met het bedrijf, met tegenzin, al kregen ze zo wel 
meer tijd voor hun drie kinderen en twee kleinkinderen.  
En de betrokkenheid bij het Heiligdom bleef.

Begin jaren ’80 werd Henk gevraagd voor de Adviesraad 
die het Bestuur adviseerde over dagelijkse zaken op het 
Heiligdom. Vanaf dat moment zijn Henk en Vroni steeds 
actiever betrokken geraakt bij het Heiligdom, bijvoorbeeld 
bij het Oesdom dat in 1993 werd geopend. Vroni had  
vanaf het begin het beheer over de kassa, hielp mee met 
de catering en deed vele jaren ook de inkoop bij Sligro.  
In 2012 vond er een grote renovatie plaats, waarbij er  
veel “geklust” is, zowel in als buiten het Oesdom.

En daarnaast een veelheid aan andere werkzaamheden, 
zoals het schuren en beitsen van kapelbanken, handen  
uit de mouwen bij het ziekentriduüm, het opbouwen en 
afbreken van kerststallen, een wiegje met kussentje voor 
het kindje Jezus, een draagbaar voor het Mariabeeld  
met‘washand kussentjes’ voor de dragers, een kleine  
verbouwing hier, een interne verhuizing daar, Blauwe 
Zusters te logeren. Vroni is ook nog steeds actief bij de 
organisatie en muzikale planning van het koor Ubi Caritas. 
En Henk is nog altijd beschikbaar voor spoedreparaties  
en klusjes: “Afgelopen Palmpasen maakte ik op verzoek 
van de Blauwe Zusters nog een hele reeks Palmpasen  
stokken voor de kinderen.”

Over de vraag waaróm zij altijd zo veel voor het Heiligdom 
hebben gedaan en nog steeds doen, hoeft Henk niet na 
te denken: “Het Heiligdom moet in stand blijven en dat 
hopen wij te doen door ook ons steentje bij te dragen 
als vrijwilliger, zodat in lengte van jaren de mensen hier 
kunnen komen met hun noden en een kaarsje bij Maria 
kunnen opsteken, dat is belangrijk en moet altijd zo  
blijven.” “En Maria natuurlijk,” vult Vroni aan, “voor haar 
doe je het, uit dank ook.” Toen ze terug zouden vliegen  
na een vakantie kreeg Henk kort voor vertrek een zware 
aanval van de ziekte van Ménière. Eén van hun dochters 
heeft toen een kaars voor hem aangestoken in de Genade-
kapel. Vroni: “Een paar uur voordat we moesten vertrekken 
kon Henk weer op zijn benen staan en konden we de bus 
naar het vliegveld nemen.”

Afgelopen 30 mei, bij de Sluiting van de Meimaand, kwam 
de beloning: geheel onverwachts kregen Vroni en Henk 
uit handen van Mgr. Hendriks elk een onderscheiding van 
Paus Franciscus, een pauselijke medaille met bijbehorende 
oorkonde. “Onze monden vielen open,” vertelt Vroni, “nadat 
we, ondanks de corona beperkingen, in knappe kleren op 
pad moesten, bestemming onbekend, en vervolgens alle 
kinderen en kleinkinderen voor de viering in de kapel aan- 
troffen.” Het moment van de uitreiking was om nooit te 
vergeten, de prachtig ingelijste oorkondes een dierbaar 
bezit dat wel aan de muur mag, ‘maar niet al te erg in het 
zicht’, want Henk en Vroni zijn toch wat verlegen met al  
die aandacht. 

Uitreiking van de onderscheiding

Als katholieke buren van Onze Lieve Vrouw ter Nood raak je al snel betrokken bij het Heiligdom. 

Maar voor Vroni en Henk Kaandorp werd die betrokkenheid bijna een dagtaak, voortkomend uit  

een sterke persoonlijke betrokkenheid en band met Maria. Iedere dag bidt het echtpaar voor en  

na het eten en voor het slapen gaan het Onze Vader en een Wees Gegroet. 

EEN LEVEN LANG IN TOUW  
VOOR HET HEILIGDOM
INTERVIEW MET VRONI EN HENK KAANDORP


