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Zie onze website www.olvternood.nl voor een actueel overzicht
van alle activiteiten.

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.
Dagelijks van 14.00 - 15.30 uur

Welkom in het gastenhuis

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 een deelname aan één
van onze andere 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. 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).
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Eucharistievieringen:
Maandag t/m zaterdag: 12.00 uur in de Genadekapel
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 Genadekapel
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

WOORD VAN DE RECTOR

Door rector Jeroen de Wit
Beste lezers,
In het vorige Vriendenmagazine schreef
ik u over de Oekraïners die toen net,
begin maart, bij ons aangekomen
waren: achtentwintig mensen, meest
moeders met kinderen, daarnaast twee
oma’s, en met twee vaders die zelf niet uit de Oekraïne
kwamen. De verwachting en de hoop, vooral voor hen
dan, was dat ze kort bij ons zouden verblijven. Nu zijn
velen van hen nog steeds bij ons.
Voor ons is het geen probleem: het contact is heel goed
en het is bijzonder om deze jonge gezinnen zo bij ons
in huis te hebben, al missen de meeste dus hun vaders.
Maar hoe is het voor hen zelf? Hoe gaan ze hier zelf mee
om? U zult hierover lezen in dit magazine in een interview
met Yana, de moeder van een gezin van twee kinderen,
van wie haar man gelukkig wel mee kon omdat hij niet
Oekraïens maar Russisch is en dus niet in het Oekraïense
leger hoeft te dienen. Vervelen hoeven de Oekraïense gasten van het Heiligdom zich gelukkig niet. In samenwerking
met de gemeente en diverse instanties worden allerlei
zaken georganiseerd, waaronder bijvoorbeeld onderwijs
en sport. Een aantal van hen heeft hier in Nederland zelfs
al een baan gevonden. En tijdens een benefietconcert met
diverse koren hebben we geld ingezameld voor de Oekraïne.

gezien in Limmen, Heiloo en Alkmaar. Er is veel bekendheid aan gegeven in promotieactiviteiten, maar ook doordat diverse media, zowel TV, internet als fysieke bladen,
er veel aandacht aan hebben besteed. Het is ook echt de
moeite waard. Mocht u nog niet geweest zijn, grijpt u de
kans dan alsnog aan! Iets verder in het blad wordt er ook
nog over gesproken.
Bent u de laatste maand nog op het Heiligdom geweest?
Dan zal u het nieuwe pad van de Bedevaartkapel tot aan
de Kruisberg zeker opgevallen zijn. Dit is nu verhard, maar
we hebben het zo geprobeerd te doen, dat het bos toch
zijn eigen karakter houdt. We vernemen graag uw reacties.
We zien nu al wel het grote voordeel dat ook mensen met
een rollator of rolstoel gemakkelijk naar Maria bij het
water kunnen gaan, en dat gasten met een rolkoffertje
makkelijk vanaf de algemene parkeerplaats naar het
Julianaklooster kunnen lopen. Dat zou ik ze eerder nooit
aanbevolen hebben.
In het managementteam en het bestuur van het Heiligdom
zijn we de afgelopen tijd bezig geweest met het opstellen
van een nieuw Meerjarenplan. Het vorige liep van 2019
tot en met 2021, dus het werd tijd dit te vernieuwen.
Ondanks de moeilijkheden rond corona zijn we God toch
zeer dankbaar dat we veel van ons oude plan hebben
kunnen realiseren. De missie van ons Heiligdom hebben
we iets aangescherpt en luidt in het nieuwe plan: Iedere
bezoeker een ervaring bieden van rust, kracht en inspiratie
vanuit een levende katholiek-christelijke traditie. Als ik
zo kijk naar de activiteiten zoals ook hiervoor genoemd,
denk ik dat we dit als Heiligdom echt waar maken. Laten
we bidden en hopen dat zo vele mensen door Maria Jezus
mogen leren kennen en hun geloof mogen verdiepen op
ons Heiligdom.

Zo goed en zo kwaad als het gaat proberen we de
groepen, die normaal ook bij ons komen voor hun eigen
activiteiten,door te laten gaan. In juli waren er weer vele
groepen, bijvoorbeeld een Talitakumi genezingsweekend
met dertien deelnemers en zes leiders, de zomerschool
over menselijk handelen in de
De Oekraïense jongens trekken met veel plezier op met medewerker Arnold Dijkman
geschriften van Thomas van
Aquino en niet te vergeten
het zomerkamp voor tieners. Dat
lukt gelukkig omdat de kamers
in het Gastenhuis wel vrij zijn en
de groepen altijd bereid zijn om
zich wat aan te passen aan de
situatie, iedereen ziet de noodzaak hiervan in. En eigenlijk is
het ook weer heel verrijkend
voor ons allen.
Sinds eind mei loopt ook de
(permanente) tentoonstelling
over de Julianazusters, die zich
deels in het centrale gedeelte
en deels in de refter van het
Julianaklooster bevindt. U heeft
misschien de promotie hiervoor
wel langs de kant van de weg
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RADIO MARIA, STUDIO HEILOO
Radio Maria, het radionetwerk met wereldwijd het grootste bereik, 400 medewerkers, 18.000
vrijwilligers, 86 radiostations, verdeeld over 78 landen in vijf werelddelen en een wereldwijd,
dagelijks bereik van meer dan 30 miljoen luisteraars. U leest het goed. Niet slecht voor een
katholiek radiostation. Sinds 26 oktober 2019 heeft de Nederlandse hoofdstudio in
’s Hertogenbosch een tweede studio geopend in ons gastenhuis. Omdat veel mensen niet
beseffen hoe belangrijk Radio Maria is voor de luisteraars, maar ook voor het Heiligdom,
is het de hoogste tijd voor een kennismaking.

Door Mariska Adrichem
Iedere week wordt er in Heiloo een aantal vaste programma’s opgenomen en op vrijdagochtend om 7.00 uur
worden de Lauden, door rector Jeroen de Wit, de seminaristen en eventuele gasten live uitgezonden. Ik mag
verschillende taken uitvoeren bij Radio Maria Heiloo. Zo
zorg ik voor de coördinatie van de studio en de techniek.
Daarnaast maak ik zelf radioprogramma’s. Ik lees boeken
voor in het radioprogramma ‘Wij lezen voor’. In het
programma ‘Naar de Bron’ komen afwisselend de rector,
priester Anton Overmars, één van de seminaristen en
ikzelf aan het woord in een wekelijkse overweging.
Priester Anton Overmars, een priester met grote kennis
van klassieke en kerkelijke muziek, brengt wekelijks in
het programma ‘Musica Sacra’ een keur aan bekende en
onbekende artiesten, componisten en koren ten gehore,
waarvan de Estse componist Arvo Pärt en het Britse
koor Voces8 tot zijn persoonlijke favorieten behoren.
Ook muziek van Nederlandse singer-songwriters, zoals
Lars Gerfen en zelfs liederen van bekende Nederlandse
artiesten worden regelmatig ingevoegd op de ‘play-list’.
De muziekstukken worden door Anton Overmars wekelijks
zorgvuldig gekozen rondom een thema dat die week
actueel is en worden door de priester op onnavolgbare
wijze aan elkaar gepraat.
Er is in de afgelopen jaren zoals je dat noemt een
‘kruisbestuiving’ ontstaan tussen het Heiligdom en Radio
Maria. Vanuit het hele land, maar ook uit België, komen
Mariska Adrichem aan de knoppen van
de studio van Radio Maria in Heiloo

4|

luisteraars naar het Heiligdom om de aansprekende
retraites van priester Overmars bij te wonen, de rust te
ervaren en om de radio persoonlijkheden ‘in levende lijve’
te ontmoeten. Het was voor priester Overmars en mezelf
even wennen dat bezoekers van het Heiligdom met ons
op de foto wilden of een selfie wilden maken in de studio,
maar inmiddels zijn we er al redelijk aan gewend. Van
heinde en ver komen mensen speciaal naar het Heiligdom om te kunnen biechten bij pr. Overmars, een voor
hen zo vertrouwde persoon. We worden in het Heiligdom
regelmatig herkend aan onze stem, wat al tot een aantal
hilarische situaties heeft geleid.
Ook andere mensen, met name priesters, komen regelmatig in de studio langs voor opnamen van een radioprogramma of interviews. Ook een live verbinding tussen
de hoofdstudio in ’s Hertogenbosch en Heiloo is mogelijk.
Er ligt een aantal prachtige nieuwe plannen voor programma’s ‘op de plank’ die in het komende jaar zullen
worden uitgevoerd, waaronder bijvoorbeeld het live
uitzenden van één van de Heilige Missen op zondag en
een programma met bijzondere interviews met bezoekers
van het Heiligdom.
Ik raad u van harte aan om Radio Maria te omarmen en
vooral ook de mooie programma’s te beluisteren die
vanuit de studio in Heiloo worden uitgezonden. Het is
voor de vaste bezoekers van het Heiligdom ontzettend
leuk om de stemmen van een aantal bekende gezichten
van het Heiligdom gewoon thuis in de huiskamer te
kunnen beluisteren.
Priester Anton Overmars

ONTHULLING, OPENING EN EEN CONCERTREEKS
TERUGBLIK OP DIT VOORJAAR
Afgelopen maanden vonden er bijzondere activiteiten plaats op ons Heiligdom, nieuwe soorten
activiteiten die naast bekende gezichten óók nieuwe mensen trokken. In dit artikel blik ik terug.

Door Nanine van Smoorenburg

Onthulling informatiebord

Op 24 april jongstleden werd een nieuw informatiebord
onthuld op het Heiligdom. In aanwezigheid van vrijwilligers,
medewerkers en bezoekers werd het kleurrijke informatiebord op de Zondag van Barmhartigheid geprensenteerd
en ingezegend door rector Jeroen de Wit.
Nanine van Smoorenburg, Jedi Noordegraaf en
rector Jeroen de Wit bij het nieuwe informatiebord

Zorg uit handen’ feestelijk geopend in het Julianaklooster.
De tentoonstelling is een eerbetoon aan het werk en leven
van deze vrouwen. Aan de hand van tientallen foto’s,
persoonlijke verhalen en objecten wordt de bijzondere
geschiedenis van deze zusters op een laagdrempelige
manier gepresenteerd aan het publiek. De tentoonstelling
is elke 2e en 4e zaterdag geopend tussen 10.00 en
12.00 uur en vanaf 14.30 tot 17.00 uur. U bent van
harte welkom!

Zomerconcerten

De eerste reeks zomerconcerten op ons Heiligdom was
een groots succes. Singer-songwriter Lars Gerfen,
harpiste Beate Loonstra en trio Donna Musica met zang
van Elise Keep verzorgden drie prachtige concerten bij
het buitenaltaar. Omringd door de mooie natuur van het
bedevaartpark konden bezoekers genieten van de fantastische muziekoptredens. Het succes smaakt beslist naar
meer en wij zullen volgend jaar dan ook een nieuwe reeks
zomerconcerten organiseren. Zien wij u ook volgend jaar?
Harpist Beate Loonstra speelde tijdens haar concert een eigen
versie van het Magnificat, de Lofzang van Maria, rode draad in
de concertserie deze zomer

Illustrator Jedi Noordegraaf (Studio Vandaar) illustreerde
in opdracht alle locaties en faciliteiten van het Heiligdom
op een eigentijdse en heldere wijze. Ook tekende hij
tientallen mensen en besteedde hij veel aandacht aan de
bomen en het groen op het park. Hij heeft in zijn creatie
gebruik gemaakt van een oblique perspectief, dat wil
zeggen schuin in perspectief, om een ruimtelijk beeld te
creëren en de tekening in balans te houden. De prachtige
aanwinst is te bewonderen bij het Oesdom.

Opening tentoonstelling
‘Julianazusters: Zorg uit handen’

De Julianazusters waren religieuzen die ook wel ‘Engelen
met schorten’ werden genoemd. Vanaf het begin van de
vorige eeuw wijdden zij zich toe aan de kraamverpleging
en zetten zij zich ook in op andere maatschappelijke terreinen. De Julianazusters stonden aan de wieg van wat nu
maatschappelijk werk wordt genoemd. Het Julianaklooster
in Heiloo, waar nu het gastenhuis Onze Lieve Vrouw ter
Nood is gevestigd, fungeerde als hun moederhuis.
Afgelopen mei ging een langgekoesterde wens in vervulling
en werd de permanente tentoonstelling ‘Julianazusters:
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OP DE VLUCHT
In de nacht van 23 op 24 februari jongstleden vielen Russische strijdkrachten Oekraïne binnen
nadat president Poetin ‘een speciale militaire operatie’ in de Donbas had aangekondigd. Vele
Oekraïners pakten het hoognodige in en sloegen op de vlucht. Vrijwel meteen werden er in ons
land initiatieven ontplooid om de vluchtelingen op te vangen. In het Heiligdom werd ook meteen
ruimte vrij gemaakt om achtentwintig vluchtelingen te kunnen opvangen. Dit is het verhaal van
Yana (33) die met haar echtgenoot Marat en hun twee zoons Illia (12) en Gleb (2) nu al maanden
wordt opgevangen in ons gastenhuis.

Door Mariska Adrichem
Ik vraag haar wat de situatie was in haar woonplaats,
Dnipro, op het moment dat zij en haar man het besluit
namen te vluchten. Ze vertelt dat hun buitenlandse vrienden al voor 24 februari vroegen of zij van plan waren om
te vluchten, gezien alle verontrustende berichten. “Ons
antwoord was zonder twijfel: Nee! We wilden niet toestaan
dat in deze eeuw opnieuw oorlog zou worden gevoerd
in ons land, in Europa. Maar alles werd op zijn kop gezet
op 24 februari. ’s Ochtends vroeg kwam onze oudste zoon
naar mij toe en zei dat de oorlog was begonnen. Het was
een enorme schok. Ik kon het simpelweg niet geloven. In
de eerste dagen waren we vol ongeloof en hoopten dat
alles snel over zou zijn. We wilden onze familie, vrienden,
ons huis en de Oekraïne zelf niet verlaten in deze moeilijke
tijd. Het bond ons aan elkaar, we ademden als hadden
we één ziel, één hart en het Oekraïense leger ging in de
tegenaanval, tegen het Russische leger dat ons land
was binnengevallen om te moorden, te overwinnen, te
vernietigen. Veel van onze vrienden verlieten ons land,
een zware tocht dwars door alle bomaanslagen heen en
lange rijen van vluchtelingen op de Oekraïense wegen.
In een paar uur tijd veranderde alles toen het Russische
leger de nucleaire elektriciteitscentrale in Zaporogye
bombardeerde, op nog geen 100 km afstand van ons
stadje. Met Chernobyl in ons achterhoofd waren we er
van overtuigd dat we deze nacht niet zouden overleven
en in de ochtend van 4 maart besloten we Oekraïne te
verlaten om het leven van onze kinderen te redden.
Omdat ik mij door het coronavirus niet goed voelde en
ook door alle vreselijke gebeurtenissen kostte het een
paar dagen voor we op weg konden gaan. Ik kan niet
uitleggen hoe moeilijk het was om mijn oma, die mij
had opgevoed, achter te laten. Al onze dierbaren en ons
prachtige en ons welvarende leven moesten we gedag
zeggen. Alles was echter vernietigd en we moesten iets
doen om onze kinderen veilig te houden, niet alleen van
de bommen en granaten, maar ook van psychologisch
trauma’s die mensen die in een oorlogssituatie leven niet
kunnen ontlopen.
Met onze auto reden we duizend kilometer en lieten
Oekraïne achter ons op 10 maart. Het was een schok te
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zien hoeveel mensen op de vlucht waren voor de oorlog,
maar bijna elk stadje bood onderdak voor ons in vrijwilligerscentra. We reisden door Polen, Duitsland, stopten
een aantal keer om wat te slapen en te douchen, of om
kleding te wassen. De reis van Oekraïne naar Nederland
was duizenden kilometers en legden wij af in vijf dagen.
Omdat we alles hadden verloren waren we zo in de war
dat we geen eindbestemming hadden, als we maar zo ver
mogelijk bij de oorlog vandaan zouden zijn. We beseften
dat we ons grootste bezit bij ons hadden, onze kinderen,
onze hoop en onze liefde voor elkaar. Uiteindelijk hebben
we besloten door te rijden naar Nederland omdat we hier
vijf jaar geleden op vakantie waren en omdat vrienden
van ons hier woonden.
Toen we in het gastenhuis van het Heiligdom aankwamen
was ik diep geraakt door de vriendelijkheid, sensitiviteit,
menselijkheid en het verlangen om ons te helpen van de
medewerkers. Ik kon niet stoppen met huilen. Iets binnen
in mij was gebroken en ik voelde een enorme pijn omdat
wij, vrij en succesvol, nu vluchtelingen waren en dat er,
net als wij, miljoenen andere vluchtelingen waren. Ik kon
mij niet voorstellen dat vreemden in andere landen in
de wereld ook zo enthousiast waren om te helpen en
ondersteunen. Er is geen enkel Oekraïense familie die
niet iets heeft verloren: leven, huizen, kennissen, vrienden,
bedrijven, ons leven in Oekraïne.
De Oekraïense kinderen mogen voor de foto
op de trekker bij medewerker Arnold Dijkman

Alle medewerkers en vrijwilligers willen
op de een of andere manier helpen, het is
hartverwarmend dit te zien in de ogen van
de mensen van Onze Lieve Vrouw ter Nood.
Het is natuurlijk niet makkelijk om zo ‘op
elkaars lip’ te wonen in de slaapzalen,
zonder enige privacy, maar we moeten ons
dan simpelweg herinneren waarom we hier
zijn en moeten waarderen wat wij hebben;
wij leven, onze kinderen zijn hier, we zijn
veilig en kunnen eten, slapen en ademen.
Ik ben God enorm dankbaar dat Hij ons
heeft gered. Het zal echter nog lang duren
voor ik mij weer helemaal veilig zal kunnen
voelen. Op dit moment kan ik het geluid
van een vliegtuig nog steeds niet horen
zonder dat mijn maag zich omdraait. Ik
weet dat dit gevoel op een dag weer zal
verdwijnen.”
Als ik Yana vraag wat haar plannen voor
de toekomst zijn geeft ze aan dat dit een
heel moeilijke vraag is. Natuurlijk was het
niet de beslissing van haar man en haar
om alles achter te laten en ze is zich ervan
bewust dat de ellende nog lang niet over is,
maar, zegt ze:
“Ik ben een Oekraïense en Oekraïners
geven niet op. Voor nu hebben we besloten
om hier in Nederland te proberen een leven
op te bouwen en vandaag te leven, niet
morgen. Mijn droom is vrede in Oekraïne,
vrijheid voor de Oekraïense bevolking en
creatieve kracht voor iedereen op aarde
zodat er nooit meer oorlog zal zijn. Ik geloof dat alles in het leven een reden heeft
en als dit soort verschrikkingen kunnen
plaatsvinden in de 21ste eeuw, dan heeft
de mensheid deze les nog niet geleerd en
weet men nog niet hoe men met het kwaad
moet omgaan. Oekraïne is als een poort
naar Europa en zal zijn positie verdedigen,
ook al kost het heel veel onschuldige levens.
De hele wereld stond op om Oekraïne te
ondersteunen. Ik geloof dat het Licht het
duister altijd zal overwinnen en dat zelfs na
de donkerste nacht het ochtendgloren zal
verschijnen aan de horizon.
Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik
maken om, namens mijn gezin, alle mensen
te bedanken die ons tijdens onze vlucht
hebben geholpen, ook de medewerkers
en vrijwilligers van het gastenhuis, met
name rector Jeroen, vooral voor zijn rust
en vrede.”
Yana noemt alle medewerkers en vrijwilligers bij naam en dankt ze voor de organisatie, bereidheid om te helpen, voor de
gebeden, het heerlijke eten, vriendelijke
woorden, aandacht en hun groot hart.
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Overleden vrienden van Kapel
Mevrouw A.M. Beentjes-Commandeur,
Mevrouw A.G. Floor, J.N.M. Glorie, De heer J.S. Hageman,
Mevrouw J.C. Karels-Sombroek, Mevrouw Koeman,
Mevrouw E.F. Lette-Gammauf, Mevrouw G.A. Nijman-Mak,
De heer J.J. Rutten, Mevrouw Gré Schapper-van Egmond en
Mevrouw E.L. Tak-Schrijver

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 OLV ter Nood.

Vormsels
25 juni 2022
Lidwina Maria Cupertino Groot
Harany Preethy Louis
Keyna Sanchia Packirisamy
Ernest Marie Emanuel Yamuremye

Doopsels
22 mei 2022 I James van der Boom
8 juli 2022 I Kylian Christiano Maria Emmanuel
We wensen de ouders veel zegen en geluk
en bidden dat hun kinderen
mogen opgroeien in verbondenheid
met God onze Heer

Laten we bidden dat de vormelingen altijd
ontvankelijk mogen zijn voor de Heilige Geest
zodat zij zich op hun levensweg steeds opnieuw
zullen laten leiden door Hem die ons zijn vrede
en vreugde wil schenken.

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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UITVOERING VAN PROJECTEN
OP HET HEILIGDOM
Graag wil ik u een update geven over alle projecten op en rond het Heiligdom. Ik kan u melden
dat het bestuur buitengewoon verheugd en dankbaar is voor de inzet en bijdragen van alle
betrokken vrienden van het Heiligdom. Het doet me dan ook deugd dat ik heel wat nieuwe
ontwikkelingen met u kan delen in dit artikel.

Door Rob Mastenbroek,
bestuurslid bouwkundige zaken

zichtbaar is en er nog steeds prettig gebruik van gemaakt
kan worden.

Een van de eerste onderdelen die waarschijnlijk voor
iedereen in het oog springt, is dat de zogenaamde
“tweede fase” van de paden in het Kapelbos inmiddels
is gerealiseerd. De eerste fase betrof de bestrating van
het pad naast de Bedevaartkapel. Inmiddels is in een
tweede fase de meest belopen route, namelijk vanaf de
Bedevaartkapel naar het Julianaklooster, voorzien van
halfverharding. Hiermee hebben we willen bereiken dat
voor iedereen, en zeker voor de mensen die slechter ter
been zijn, een veilig, schoon en met name ook droog pad
beschikbaar is. Naast deze nieuwe paden is op een groot
aantal plekken ook een drainage aangebracht. Dit houdt
in dat in natte periodes de paden goed begaanbaar en
droog blijven en er geen wateroverlast meer zal zijn.
Tevens is er naast het pad een zogenaamde mantelbuis
aangebracht. Op sommige plekken kunt u deze rode buis
ook voor een klein stukje uit de grond zien komen. Deze
mantelbuis is bedoeld om in een later stadium elektrakabels door te kunnen trekken, zodat op de plekken waar
deze mantelbuis nu omhoog komt verlichting in het Kapelbos kan komen. Zo zal op donkere momenten met een
gepaste verlichting het ook mogelijk zijn om veilig door
het Kapelbos te lopen.

Muurschilderingen in de Genadekapel

Onderhoud aan de kapellen

Verder loopt natuurlijk de restauratie van onze beide
kapellen nog steeds. In eerdere berichtgeving heb ik
reeds gemeld dat het lastig is om geschikte aannemers te
vinden in deze drukke tijden. Inmiddels heeft Bouwadvies
Groot Holland, die voor ons de bouwactiviteiten aan onze
monumenten organiseert, de werkomschrijving compleet
en voorgelegd aan drie verschillende aannemers. Wij
wachten op antwoord vanuit deze aannemers en de
reactie van Bouwadvies Groot Holland om te kijken hoe
en wanneer een van hen bij ons zou kunnen beginnen
met de bouwactiviteiten. Als bestuur hopen wij natuurlijk
op een zo snel mogelijke start.

Een nieuwe project heeft ook te maken met de Genadekapel, namelijk de schilderingen van Han Bijvoet op de
binnenmuren. In principe staat dit los van de activiteiten
die wij aan de Genadekapel als monument moeten verrichten, maar als kenmerkend onderdeel van de Genadekapel willen wij deze natuurlijk in een zo goed mogelijk
staat houden. Al enige tijd was het ons opgevallen dat
de schilderingen erg vuil zijn en dat er ook hier en daar
lichte beschadigingen te zien zijn. Om dit goed in beeld te
krijgen hebben wij advies gevraagd bij drie verschillende
restaurateurs. Uiteindelijk hebben wij gekozen voor een
restaurateur die ook in de Bavo-kathedraal in Haarlem
heeft meegewerkt aan de schilderingen van Han Bijvoet
die daar te vinden zijn. Zodra we voldoende giften hebben
ontvangen, zullen we in het najaar de schilderingen links
en rechts naast de kerkbanken een eerste reiniging laten
ondergaan en grondig laten inspecteren om de algehele
staat van de schilderingen goed in beeld te brengen en
een duidelijk plan van verdere aanpak op te stellen voor
schoonmaak, herstel en/of restauratie voor zover dit
nodig zal blijken. In een latere fase kijken we hoe we de
andere schilderingen in de kapel ook nog moeten aanpakken. Tot zover deze update voor alle geïnteresseerden
en gulle donateurs. Uiteraard blijven wij u op de hoogte
houden van de laatste ontwikkelingen!

Verlichting van het parkeerterrein

Ook de laatste werkzaamheden aan het parkeerterrein
komen eraan. Het parkeerterrein is al geruime tijd volop
in gebruik, naar grote tevredenheid van onze bezoekers.
Binnenkort wordt er nog verlichting aangebracht zodat
als het weer donker begint te worden, het terrein goed
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PROGRAMMA HEILIGDOM OLV TER NOOD
SEPTEMBER T/M DECEMBER 2022
Vanwege mogelijke wijzigingen vragen wij u voor de laatste stand van zaken onze website
te bezoeken of contact op te nemen met het secretariaat. Op de website vindt u tevens
aanvullende informatie over alle activiteiten op ons Heiligdom.
website: www.olvternood.nl | e-mail: info@olvternood.nl | telefoon: 072 - 505 1288

Bijzondere Liturgische Vieringen
Zie pagina 2 voor alle liturgische vieringen en gebedstijden op de reguliere dagen; alleen uitzonderingen en bijzondere
feesten worden hieronder vermeld.
• Donderdag 8 september: Maria Geboorte; feest, 11.30 uur Rozenkrans en 12.00 uur H. Mis
• Woensdag 14 september: Kruisverheffing; feest, 11.30 uur Rozenkrans en 12.00 uur H. Mis
• Donderdag 15 september: Onze Lieve Vrouw van Smarten; 11.30 uur Rozenkrans en 12.00 uur H. Mis
• Vrijdag 7 oktober: Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans; 11.30 uur Rozenkrans en 12.00 uur H. Mis
• Zaterdag 22 oktober: Heilige Paus Johannes Paulus II; 11.30 uur Rozenkrans en 12.00 uur H. Mis
• Dinsdag 1 november: Allerheiligen; hoogfeest, 19.00 uur H. Mis
• Woensdag 2 november: Allerzielen; 19.00 uur H. Mis
• Maandag 7 november: Heilige Willibrord; hoogfeest, 11.30 uur Rozenkrans en 12.00 uur H. Mis
• Zondagen van Advent: 27 november en 4, 11 en 18 december, aanvangstijden van de vieringen zoals elke zondag
• Donderdag 8 december: Maria Onbevlekt Ontvangen; hoogfeest, 11.30 uur Rozenkrans en 12.00 uur H. Mis

Catechese & Geloofsvorming
Volwassenencatechese: iedere eerste woensdag van de maand van 19.30 tot 21.00 uur in het Julianaklooster.
Komende data: 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december in het Julianaklooster.

Retraite & Bezinning
Maandelijkse Gebeds- en Bezinningsdag op donderdagen van 10.00 tot 17.00 uur in het Julianaklooster begeleid door
priester Anton Overmars.
• Donderdag 29 september: Michaël, Gabriël en Rafaël; wat kunnen deze aartsengelen voor ons betekenen?
• Donderdag 20 oktober: “Wat verlangt Gij?”; waar verblijft Jezus en wat wil Hij van ons?
• Donderdag 17 november: Wachten en verwachten, wakend en biddend, hopen en verkondigen; we verkennen de
vele vormen van wachten, en het ongeduld, de onzekerheid en de onrust die daarmee gepaard gaan
• Donderdag 15 december: De O antifonen; we luisteren naar en staan stil bij de O antifonen voor en na het Magnificat,
waarna we de dag eindigen met de aankondiging ‘Morgen zal Ik er zijn’
Naast de Gebeds- en Bezinningsdagen worden regelmatig meerdaagse Retraites georganiseerd begeleid door priester
Anton Overmars. De retraites vinden eveneens plaats in het Julianaklooster, waarbij in het gastenverblijf van het
klooster kan worden overnacht.
• Vrijdag 7 t/m zondag 9 oktober: Stilteweekend ‘Uit liefde is God barmhartig’; volledig in stilte lessen we onze dorst
naar verdieping en herbronning
• Maandag 10 t/m vrijdag 14 oktober: Rozenkransretraite; we verdiepen ons, deels in stilte, elke dag van de retraite in
één van de vier geheimen van de Rozenkrans en verbinden ons met deze geheimen
• Woensdag 9 t/m zondag 13 november: ‘Ondenkbaar dat U niet bestaat’; aan de hand van een prachtige tekst van
Anselmus van Canterbury gaan we dieper in op de vraag hoe we het bestaan van God zouden kunnen bewijzen
• Donderdag 8 t/m zondag 11 december: Reis van je hoofd naar je hart; met teksten van monniken, monialen en
kluizenaars bezinnen we ons, volledig in stilte, op de zoektocht van deze reis

School van gebed
Een nieuw initiatief dat vorig jaar is begonnen onder de noemer Samen in Stilte. Doel van de avonden is te ervaren wat de
verschillende vormen van christelijk gebed en meditatie voor u persoonlijk zouden kunnen betekenen. De avonden worden
geleid door Elize Timmermans-Bleeker en beginnen om 19.30 uur in het Julianaklooster. Kijk voor de komende data op de
website van het Heiligdom. U bent van harte welkom!
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Programma Onze Lieve Vrouw ter Nood inspireert!
De komende maanden organiseert het Heiligdom onder de noemer Onze Lieve Vrouw ter Nood inspireert!
de volgende activiteiten:
• Open Monumentenweekend: zaterdag 10 september van 13.15 tot 13.45 uur; orgelconcert door Alexandre Pavloff in de
Bedevaartkapel (onderdeel van ‘Orgelfietsroute Heiloo’, zie voor het volledige programma onze website, kosten 10 euro).
• Open Monumentenweekend: zondag 11 september van 14.00 tot 14.45 uur; ontdek het bijzondere ontstaansverhaal over
het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood tijdens een boeiende rondleiding; deelname is gratis, donaties zijn welkom.
• ‘Ruth in concert’: de KISI Kids komen naar het Heiligdom voor een bijzonder concert; zondag 25 september in de
Bedevaartkapel, aanvang 14.15 uur.
• Tentoonstelling ‘Julianazusters: Zorg uit handen’: elke 2e en 4e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur en
van 14.30 tot 17.00 uur; een eerbetoon aan de Julianazusters in woord en beeld in de tentoonstelling ‘Julianazusters:
Zorg uit handen’ in het Julianaklooster; op deze dagen wordt ‘s morgens en ‘s middags tevens de 45 minuten durende
documentaire ‘De Juliaantjes’ getoond; entree is gratis, donaties zijn welkom.

Alpha Cursus
Wil je meer weten of heb je vragen over het christelijk geloof? Tijdens twaalf interactieve en gezellige bijeenkomsten en
één dag of kort weekend in het najaar ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. De bijeenkomsten worden vanaf 27
september elke dinsdagavond van 18.15 tot 21.15 uur gehouden in het Julianaklooster, waarbij we elke avond beginnen
met een gezamenlijke maaltijd. De laatste avond van het seizoen is op 13 december. De Alpha dag of weekend wordt
gezamenlijk gepland.

“Loven en Prijzen Heiloo”
Begin dit jaar is een nieuw initiatief gestart om God te loven en te prijzen met hedendaagse christelijke muziek. Samen
met een kleine band openen we ons voor de Heilige Geest en de wil van God. De bijeenkomsten zijn in de kapel van het
Julianaklooster met inloop om 19.45 uur, Lofprijzing om 20.00 uur en aansluitend ontmoeting met een drankje tot
ongeveer 22.00 uur. Zie onze website voor de data in dit najaar.

Gezinsactiviteiten
De ‘Blauwe Zusters’ (Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará) organiseren activiteiten voor gezinnen, kinderen
en jongeren in het Julianaklooster.
• Familiedagen: iedere maand op een zondag vanaf 12.30 uur tot 17.15 uur. Komende data: 25 september, 23 oktober,
27 november en 18 december.
• Kinderclub Heilige Dominic Savio: op vrijdagen van 15.30 uur tot 17.30 uur, catechese voor kinderen van 7 t/m 11 jaar.
Komende data: 9 en 23 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, en 9 december.
• Meisjesgroep Zalige Chiara Luce Badano: op vrijdagen van 17.00 uur tot 20.30 uur, gezamenlijk pizza eten en catechese
voor meiden van 11 t/m 17 jaar. Komende data: 16 september, 7 oktober, 4 en 18 november, en 2 en 16 december.
• Jongensgroep Sint Joris (door rector Jeroen in samenwerking met de zusters en de seminaristen): op vrijdagen van
17.00 uur tot 20.30 uur, gezamenlijk pizza eten en catechese voor jongens van 12 t/m 17 jaar. Iedere twee weken,
komende data: 16 en 30 september, 7 oktober, 4 en 18 november, en 2 en 16 december.

Jongerenactiviteit: ‘Meet and Greet the Lord’
Elke tweede vrijdag van de maand voor jongeren van 16 tot 30 jaar in het Julianaklooster met pizza, inleiding, Eucharistische
aanbidding en ontmoeting. Aanvang 18.30 uur. Komende data: 9 september, 14 oktober, 11 november en 9 december.

Eerste-Zaterdag Bedevaarten
Maandelijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven in de Bedevaartkapel.
Er rijdt een bus tussen treinstation Castricum en het Heiligdom, heen om 11.10 uur en terug om 16.00 uur. Komende data:
6 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december.

Gezongen Gregoriaanse Vespers
Elke eerste zondag van de maand worden om 16.00 uur de Gregoriaanse Vespers gezongen in de Genadekapel door het
Schola Cantorum Kennemerland. Komende data: 7 augustus, 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december.

Informatie en aanmelden voor alle activiteiten per e-mail
via info@olvternood.nl of via telnr. 072-505 1288.
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EEN WIJDE BLIK
Mensen die het Oesdom op maandag bezoeken hebben al kennis kunnen maken met vrijwilliger
Marieke Pepping die hier alweer bijna drie jaar werkzaam is. Ook helpt Marieke regelmatig bij het
inpakken van grote mailings van het Heiligdom en het Grootseminarie.

Door Mariska Adrichem
Als ik Marieke vraag naar haar verhaal zegt ze graag ‘bij
het begin’ te willen starten. Ze wil als eerste benadrukken
dat ze dankbaar is voor de plek waar haar wiegje heeft
gestaan. Ze is opgegroeid op een boerderij met de naam
‘De wijde blik’ aan de rand van het Heemskerker duin.
Haar vader runde hier samen met zijn broers een bollenkwekerij en snijbloemenbedrijf. Elke broer had zijn eigen
taak in het bedrijf. Het was een mooie plek en Marieke
voegt eraan toe: “Ik ben tussen de bollen en de bloemen
opgegroeid waardoor ik een enorme voorliefde voor
bloemen heb gekregen.”
Marieke ging in Beverwijk naar school, wat betekende
dat ze elke dag twintig minuten naar school moest
fietsen en weer twintig minuten terug. Door de afstand
was er nagenoeg geen tijd om voor of na schooltijd met
kinderen te spelen, een gemis dat bepalend was voor
haar jeugd. Het gezin was katholiek en Marieke kreeg
het geloof op vele fronten mee. Een herinnering aan
haar Eerste H. Communie is dat ze als laatste in de kerk
arriveerde omdat het drogen en krullen van haar haar
ontzettend lang duurde, een gênant moment.
Marieke wist al heel jong dat haar passie bij kinderen
en bloemen lag. Werken in het bedrijf van haar vader
was helaas geen optie omdat het bollenbedrijf een
mannenwereld was. Daarom ging ze naar de ‘kleuterkweekschool’, waarbij ze heel bewust voor de protestants-christelijke opleiding
heeft gekozen omdat die
het beste stond aangeschreven en zij dacht dat
ze dan in alle christelijke
stromingen les zou kunnen
geven. Vlak voor haar
eindexamen kreeg ze
echter te horen dat ze als
katholiek meisje niet bij
een katholieke school
zou kunnen solliciteren.
Marieke heeft toen snel
ook haar katholieke
bevoegdheid gehaald,
waarbij haar scriptie ging
over het verschil tussen
de doop in de protestantschristelijke kerk en de
doop in de katholieke kerk.
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Hierna heeft ze met hart en ziel in het onderwijs gewerkt.
Ze benadrukt: “Kinderen zijn een rode draad in mijn leven”.
Op mijn vraag welke leeftijd het leukste is om les te geven
antwoordt Marieke dat ze met name het onbevangene
van kleuters, de veerkracht en vindingrijkheid die zij
bezitten, enorm inspirerend vindt.
Er zat een kleutertje in de klas die dezelfde bloedziekte
had als zijzelf, alleen had Marieke de ‘goedaardige’ vorm
en het kleutertje de ‘kwaadaardige’. Allebei konden ze
niet alles zomaar doen. Uiteindelijk is het kindje op zesjarige leeftijd overleden. Het grijpt Marieke nog steeds
aan als ze erover spreekt: “Zoals kinderen rouwen; zo
zitten ze in het verdriet… en ze zien een vlinder fladderen
en ze zijn er weer uit. Daar zouden wij een voorbeeld aan
moeten nemen, ik heb zoveel van kinderen geleerd.”
Toen ze vanwege fysieke problemen niet meer voor de
klas kon staan is ze zich gaan richten op het begeleiden
van kinderen op het sociaal-emotionele vlak. Dit doet ze
nu nog steeds in haar eigen praktijk onder de naam van
haar ouderlijk huis. Hiernaast krijgt ze veel voldoening
uit het werk bij het Oesdom. Je bent namelijk niet alleen
maar verkoper van koffie, boeken en religieuze artikelen,
maar veel bezoekers van het Oesdom hebben een luisterend oor nodig of zitten om een praatje verlegen. Hier
is in het Oesdom tijd voor, wat ontzettend mooi is. Haar
grote voorbeeld is hierin de onvoorwaardelijke liefde die
Jezus heeft voor mensen.
Marieke Pepping

