
VRIENDENMAGAZINE OLV TER NOOD

22.4 | december 2022

AFSCHEID VAN  
DE LAATSTE 
JULIANAZUSTER

KERSTMIS 
OP HET HEILIGDOM

HET ROER OM
FRESCO’S 
SCHITTEREN 
OPNIEUW

Blad voor alle vrienden en bekenden van het Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood



  

2 |

 3  W o o r d  v a n  d e  r e c t o r
 

 4    V a n  N a z a r e t h  n a a r  B e t h l e h e m , 
 k e r s t v e r h a a l  o p  h e t  H e i l i g d o m   
 m e t  p r a c h t i g e  a f b e e l d i n g e n

 5    D e  l a a t s t e  J u l i a n a z u s t e r ,  
 e e n  e e r b e t o o n

 6   E e r s t e  f a s e  r e s t a u r a t i e  m u u r - 
 s c h i l d e r i n g e n  G e n a d e k a p e l ,  
 v e r s l a g  v a n  d e  r e s t a u r a t o r

 8   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 , 

  d o o p s e l s  e n  h u w e l i j k e n

 9   T o n e e l s t u k  D e  w i n k e l  v a n  
  d e  j u w e l i e r 

1 0  P r o g r a m m a  H e i l i g d o m 

1 2    D e  O m m e k e e r ,  i n t e r v i e w  m e t  
v r i j w i l l i g e r

INHOUDSOPGAVE

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). 

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

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: 09.00 - 13.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
Telefonisch bereikbaar tot 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

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

Foto’s voorzijde
Linksboven:  Muurschildering linksmidden in de Genadekapel: 

Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem 
Rechtsboven:  De heer Ben van der Lee, vriend en vrijwilliger  

van OLV ter Nood
Linksonder:  De aankondiging, Luca Giordano (1634-1705), 1672 
Rechtsonder:  De begraafplaats van de Julianazusters, gelegen 

naast het park van OLV ter Nood



  

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

Beste lezers,

Rond Kerstmis en Oud en Nieuw hebben 
alle mensen wel de neiging denk ik om 
wat terug te kijken op het afgelopen 
jaar. Wat heeft het ons gebracht en met 
wat voor beleving gaan we Kerstmis

vieren? In die zin is het wel weer een heel bijzonder jaar 
geweest, geen makkelijk jaar voor veel mensen. De oorlog 
in de Oekraïne heeft natuurlijk een grote stempel gedrukt 
op dit jaar en doet dat nog steeds. Hier op het Heiligdom 
kwamen we er wat dichterbij te staan door het opvangen 
van de Oekraïense mensen sinds begin maart van dit jaar. 
Wij hebben ons toen aan de gemeente aangeboden als 
locatie waar (veelal) Oekraïense moeders met kinderen 
kort zouden kunnen verblijven om dan door te stromen 
naar een andere locatie. De eerlijkheid gebiedt te zeggen 
dat sommige gezinnen (enkele met de vader erbij) al sinds 
begin maart bij ons zijn. Enerzijds vreugdevol want we 
bouwen een mooie relatie met hen op, maar echt niet 
makkelijk voor hen om zo lang in zo’n onzekere situatie  
te moeten verblijven. We blijven bidden en hopen dat  
hier spoedig verandering in mag komen.

Terugkijkend denken we ook aan de begrafenis van de 
laatste zuster van de congregatie van de Heilige Juliana 
van Falconieri. Met het overlijden van zuster Engelina  
is nu echt een einde gekomen aan een congregatie die 
een bijzondere band had met ons klooster, het Heiligdom 
en met Heiloo en omstreken. U kunt er verder in dit  
magazine over lezen. We hebben ook afscheid genomen 
van twee andere zusters: zuster Maria Fidei en moeder  
Esperanza. Maar dit gelukkig om een hele andere reden: 
ze zijn overgeplaatst naar andere missiehuizen van hun 
congregatie en gelukkig ook vervangen door twee nieuwe 
zusters voor ons Heiligdom: moeder Maria Laetitia Dei, 
die moeder Esperanza als overste in Heiloo opvolgt, en 
zuster Mashiach. U heeft ze misschien al leren kennen, 
anders zal dit vast en zeker gebeuren.

Naast het vele apostolaat dat er geweest is afgelopen  
jaar met kinderen, jongeren en volwassenen hebben we 
ook bouw- en vernieuwingswerken op het Heiligdom  
gedaan. Het meest in het oog springend is misschien wel 
het nieuwe, verharde hoofdpad van de Bedevaartkapel 
tot aan de Calvarieberg. Hier zijn we erg blij mee. Maar  
er is ook een begin gemaakt met de renovatie van de 
muurschilderingen in de Genadekapel. De zes taferelen  
uit het leven van Jezus op de zijgevels zijn grondig 
schoongemaakt en er is onderzocht hoe deze verder  
te kunnen herstellen.

Door dit werk is ook de mooie schildering over de geboorte 
van Jezus gereinigd. Dit wezenlijke onderdeel in de geschie- 

denis van de mensheid komt nu weer in een nieuwe fris- 
heid naar voren. Misschien is dat ook wel wat Kerstmis 
met ons beoogt te doen: we kijken wat terug op het 
oude jaar, poetsen zo wat aan onze herinnering om niet 
verstrikt te raken in alle wederwaardigheden van het 
leven, hoe belangrijk en ingrijpend soms ook, maar weer 
wat extra zicht te krijgen op het meest wezenlijke: Gods 
aanwezigheid onder ons. 

Hij is mens geworden, één van en met ons, om ons leven 
niet onder te laten gaan in de dagelijkse beslommeringen, 
maar om het te verheffen. Hij is mens geworden om ons te 
laten delen in zijn Godheid. Dat is Kerstmis en dat is  
de grootheid van het leven. Laten wij in deze dagen ook 
ons leven op- en afpoetsen en meer zicht krijgen op dit 
wezenlijke; zijn liefde voor ons, zijn aanwezigheid en het 
vaste voornemen nemen voor het nieuwe jaar om ons  
hier elke dag nog meer van bewust te zijn en daar ook 
naar te leven.

Zalig Kerstmis!
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WOORD VAN DE RECTOR



D o o r  M a r i s k a  A d r i c h e m 

Tegenwoordig worden al in de maand 
oktober de kerstmarkten in de tuin- 
centra ingericht en staat er soms reeds 
voor Sinterklaas zijn verjaardag viert, 
een kerstboom in de woonkamers. Als 
alternatief voor een bezoek aan kerst-
markten, proeverijen en kerstshows

van tuincentra kunt u vanaf 11 december t/m 6 januari 
‘het pad van Nazareth naar Bethlehem’ bewandelen op 
het Heiligdom. 

In navolging van voorgaande jaren, maar nu gelukkig  
zonder corona-restricties, worden de kruiswegstaties  
in deze periode voorzien van prachtige afbeeldingen uit 
het kerstverhaal en wordt u via aansprekende teksten  
meegenomen op de tocht van Nazareth naar Bethlehem, 
de tocht die Jozef en de hoogzwangere Maria maakten, 
meer dan 2000 jaar geleden. Voor hen was het een barre 
tocht, met koude nachten en de dreiging van jakhalzen  
en hyena’s, roofdieren die in die tijd rondzwierven door  
de woestijn van Israël. Wat moet het een angstige reis  
zijn geweest, zowel voor Jozef, die zijn aanstaande vrouw 
en het kindje in haar buik veilig moest zien te houden,  
als ook voor Maria, die hoogzwanger en kwetsbaar,  
gezeten was op een schommelende ezel. 

Toen Jozef na de barre tocht met zijn vrouw in Bethlehem 
aankwam, was de bevalling reeds ingezet en moest er 
met spoed een onderkomen worden gezocht. Zoals u weet 
was er geen plaats in de herberg en is Jezus in een stal 
geboren, in ultieme nederigheid. Het eerste kraambezoek 
bestond uit gewone mensen, herders, die de Blijde Bood-
schap ontvingen van een engel van God. 

De tocht door het sfeervol verlichte park geeft u, aan de 
hand van de verhalen die worden verteld in combinatie 
met de schitterende afbeeldingen, een mooie indruk van 
de tocht van Jozef en Maria. Voor kinderen is een speciale 
kindervertelling opgezet en ook kunnen zij deelnemen  
aan een puzzeltocht die beloond wordt met een klein  
presentje na afloop. De teksten zijn te beluisteren via 
QR-codes bij de verschillende afbeeldingen en te lezen  
in een speciaal boekje dat gratis voor iedereen beschik-
baar zal zijn achter in de Bedevaartkapel.

De tocht eindigt in de Bedevaartkapel, bij de grote kerst-
stal die daar staat opgesteld en na afloop kunt u in het 
theehuis en religieuze winkel ‘Het Oesdom’ een beker 
warme chocolademelk, glühwein, koffie of thee nuttigen. 

In het Oesdom is overigens, naast boeken, religieuze  
artikelen en cadeautjes, een keur aan kerstartikelen te 
koop, van kaarsen en kerst-ornamenten tot kerststallen  
in allerlei soorten en maten. 

Op zondag 11 december kunt u luisteren naar een  
prachtig concert van het ‘Opmeers Vocaal Ensemble’ in  
de Bedevaartkapel. Het 18-koppige koor staat onder  
leiding van dirigent Alexandre Pavloff en zal een keur  
aan kerstliederen ten gehore brengen. Op zaterdag  
17 december zullen er vuurkorven worden ontstoken  
rond het Oesdom, alwaar u kunt genieten van diverse 
versnaperingen rond het Oesdom en zal de tocht  
worden opgeluisterd met een aantal verrassingen en 
kerstliederen. 

Voor het uitgebreide programma verwijzen wij u graag 
naar de website van het Heiligdom, www.olvternood.nl 
Ook het liturgische programma tijdens de kerstdagen 
kunt u hier terugvinden. Ook onze website zal vanaf  
11 december in kerstsfeer worden omgetoverd. 
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Vraag een willekeurige voorbijganger op straat wat het Kerstfeest voor hem of haar betekent en je 

krijgt antwoorden als kerstboom, lichtjes, cadeautjes, gezelligheid, lekker eten. Slechts een enkeling 

zal opnoemen dat Kerstmis het feest is van de geboorte van het kindje Jezus in een stal in Bethlehem.  

VAN NAZARETH NAAR BETHLEHEM
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D o o r  M a r i s k a  A d r i c h e m

Na haar intreding bij de Julianazusters heeft ze de naam 
van haar moeder gekozen vanwege de levenslange  
verbondenheid met haar. Haar moeder heette ‘Engeltje’. 
Zuster Engelina werkte voor de congregatie vooral in 
grote, arme gezinnen in Amsterdam en Haarlem en heeft 
voor haar intreding de opleidingen kraamzorg en gezins- 
zorg gedaan. Het werken in de gezinnen deed ze vol  
overgave en met heel veel passie. Zuster Engelina is  
92 jaar geworden, waarvan ze 71 jaar als zuster bij de 
Julianazusters heeft gediend. 

Met het overlijden van de laatste zuster van de congre-
gatie komt er een einde aan een tijdperk en dat geeft de 
permanente tentoonstelling in het gastenhuis van het 
Heiligdom, het voormalig Julianaklooster, het moederhuis 
van de Julianazusters, een weemoedig tintje. 

De Julianazusters, in de volksmond liefdevol ‘Juliaantjes’ 
genoemd, hebben in de omgeving van het klooster een 
onuitwisbare indruk achtergelaten. De zusters werden 
gekenmerkt als liefdevol, maar zeer doortastend en ze 
hebben sinds 1914 de basis gelegd voor de kraam- en 
gezinszorg in de wijde omtrek. De verhalen die mijn eigen 
moeder vertelde over het zeer kordate optreden van één 
van de zusters die bij ons kraam- en thuiszorg verzorgde 
zal ik nooit vergeten, de ervaring en professionaliteit van 
de zusters werden alom geroemd. Veel bezoekers van  
de tentoonstelling hebben prachtige en ontroerende 
herinneringen aan de zusters. Het harde werken van de 
zusters was onlosmakelijk verbonden met hun geloofs-
leven. Vanuit een diep geloof zetten zij zich in voor de 
liefde-werken. 

Uit een citaat van Julianazuster Catharina Groot (29 januari 
1926 - 29 november 2011) klinkt de liefde en toewijding door:  

“Je moet werk doen waar je gelukkig van wordt, want  
dan doe je waar God je voor bestemd heeft.”

In 2004 moesten de zusters op leeftijd hun geliefde  
onderkomen verlaten, maar hun verhalen gaan dankzij  
de tentoonstelling ‘Julianazusters: Zorg uit handen’ niet 
verloren. De tentoonstelling is een waar eerbetoon aan de 
vrouwen achter de religieuze congregatie Liefde-zusters 
van de Heilige Juliana van Falconieri. Aan de hand van 
tientallen foto’s en persoonlijke verhalen komt hun  
nagedachtenis en werk tot leven. 

Zuster Engelina, de laatste van de Julianazusters, de laatste 
van een groep buitengewone, diep gelovige, liefdevolle  
en krachtige vrouwen die zich inzetten voor God en de 
maatschappij. Moge de nederigheid, kracht en de onvoor-
waardelijke liefde van deze vrouwen een voorbeeld zijn 
voor ons allemaal. 

De tentoonstelling over de Julianazusters is elke 2e en 4e 
zaterdag van de maand te bezoeken van 10.00 - 12.00 
uur en van 14.30 - 17.00 uur. 

Meer informatie kunt u terugvinden op de website van het 
heiligdom, www.olvternood.nl

U bent van harte welkom! 

Op vrijdag 21 oktober jongstleden is de laatste nog overgebleven zuster van de congregatie  

van de Heilige Juliana van Falconieri, overleden, zuster Engelina Agnes Kenter. 

DE LAATSTE JULIANAZUSTER

 



D o o r  A n n e m i e k e  H e u f t 

De eerste stap was de conditie van de schilderingen bepalen 
en daarvoor is er een uitgebreide schade-inventarisatie 
uitgevoerd. Elke schildering is nauwkeurig bekeken en alle 
schades zijn opgetekend en beschreven. De inventarisatie 
heeft in grote lijnen bevestigd dat de schilderingen in een 
goede en stabiele conditie zijn. Natuurlijk is het wel duide- 
lijk dat het oppervlak vervuild is, met jaren van kaarsen-
roet en spinrag in de hoeken, maar op enkele kleine schades 
na is er met de schilderingen zelf weinig ernstig mis.

Dat de schilderingen de tijd zo goed hebben doorstaan, 
is te danken aan de materialen die Bijvoet heeft gebruikt. 
De schilderingen zijn geschilderd in silicaatverf, waarvan 
Keim de meest bekende fabrikant is. Silicaatverf heeft als 

eigenschap dat het bij het drogen één geheel vormt met 
de pleister op de muur. Als het ware versteent de verf en 
wordt deze even poreus als het pleisterwerk. Hierdoor blijft 
de uitwisseling van vocht door het oppervlak mogelijk  
wat zeer gunstig is in het Nederlandse klimaat én ervoor 
zorgt dat de schildering niet gaan bladderen door vocht 
en zouten uit de muur. Keimverf was hét Noord-Europese 
antwoord op de Italiaanse frescotechniek. 

Bijvoet schilderde al zijn muurschilderingen met silicaat- 
verf. Bekend zijn zijn vele werken in de Kathedrale Basiliek 
in Haarlem. In vergelijking met de latere werken in Haarlem, 
heeft Bijvoet in de Genadekapel een veel ‘Middeleeuwsere’ 
schilderstijl toegepast. En ook binnen de werken in de 
kapel is een ontwikkeling in zijn schilderstijl te ontdekken. 
Bijvoet was begonnen met het decoreren van de wanden 
in 1931, getuige de datering onder de schildering van de 
Annunciatie aan de westwand (derde links).
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Door de gulle gaven van vele donateurs kon op 18-20 en 25 oktober j.l. een start gemaakt 

worden met de conservering van de muurschilderingen van Han Bijvoet in de Genadekapel.  

Mevrouw Annemieke Heuft en mevrouw Karin van der Lem zijn beiden restauratoren  

Historische Binnenruimten en hebben voor dit project de handen ineen geslagen.  

Graag geeft mevrouw Heuft een toelichting op de verrichte werkzaamheden. 

EERSTE FASE RESTAURATIE 
MUURSCHILDERINGEN GENADEKAPEL

 

 



De andere schilderingen zijn pas tussen ca 1952-1955 
geschilderd. De schildering van de Presentatie in de tempel 
aan de westwand is gesigneerd en gedateerd in 1955. De 
eerste schildering kenmerkt zich met een hele zachte stijl, 
terwijl hij in de latere schilderingen meer met donkere 
contouren werkte en een krachtige, schetsmatigere stijl. 
Ook maakt hij steeds meer gebruik van de kleur van de 
kale pleister. Vanuit het Heiligdom waren er zorgen geuit 
over deze kalere plekken, die misschien slijtage zouden 
zijn, maar na bestudering werd duidelijk dat de schilder 
met het vrijlaten van de pleister op doelbewuste plekken 
lichtaccenten heeft aangebracht als onderdeel van zijn 
schildertechniek, vooral te zien in de stofuitdrukking en 
plooien van de gewaden.

Het dagelijkse gebruik van de kapel heeft kleine schades 
achtergelaten. Op enkele plekken waren lichte slijtage-
plekken te zien, evenals kleine krassen, vooral in de lagere 
regionen van de schilderingen waar mensen of voorwerpen 
langs de muren zijn geschoven. Dit zijn aandachtpunten 
die in een vervolgrestauratie kunnen worden ontstoord 
met een subtiele retouche. Ook kleine onregelmatigheden 
in het pleister en spetters kaarsvet kunnen in een vervolg-
behandeling worden ontstoord. Verder werden er oude 
restauraties waargenomen, maar die verkeren in goede 
staat.

Voor nu is na de schade-inventarisatie aandacht besteed 
aan het verwijderen van het oppervlakkige vuil. Met een 
stofzuiger is het losse vuil en stof verwijderd. Het vastere 
oppervlaktevuil, voornamelijk roet, is daarna met speciale 
roetsponzen afgenomen. Het poreuze karakter van de 
schilderingen heeft er ook voor gezorgd dat vuil zich  
dieper in de poriën heeft genesteld. Mogelijk is dit ver-
ergerd door eerdere schoonmaakacties met veel water, 
waarbij het vuil met het water de pleisterlaag ingezogen 
is. Voor het vervolg van de behandeling wordt gekeken  

of er, naast het ontstoren van de kleine schades, een  
nog iets diepere reiniging kan worden uitgevoerd om het 
iets verder ingedrongen vuil ook te kunnen verwijderen.
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Annemieke Heuft MA PDRes
Van Beverwijckstraat 4 • 2035 RD Haarlem

Telefoon +31 6 15 12 70 62 •  info@heuftrestauratie.nl



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 

De heer Piet Baltus
De heer M.J. van Druten

Julianazuster Engelina Agnes Kenter
Mevrouw E.I.A. van Gisbergen-van der Pijl

De heer Martin Heuwekemeijer
Mevrouw C. Th. Van Kouteren-van Sister

P. Sombroek

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.

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 p s e l s

10 september 2022
Tiyana Roshanthan

22 oktober 2022
Aiden Selpetrus Doraisamy

 
We wensen de ouders veel zegen en geluk 

en bidden dat hun kinderen 
mogen opgroeien in verbondenheid 

met God onze Heer

H u w e l i j k e n 

3 september 2022
Sandra Hangi Roole & Edwin Schuiling

11 september 2022
Roshanthan Sinthethurai & Karolinie Arulrajan

22 oktober 2022
Chris Ramaakers & Annemarie Bleeker

We wensen de bruidsparen veel geluk en Gods zegen 
op hun verdere levensweg samen.



D o o r  G e r a l d  T i m m e r m a n s

Door de corona pandemie moesten de uitvoeringen twee 
jaar op zich laten wachten. Pas dit najaar was het mogelijk 
om het toneelstuk uit te voeren in Den Haag, Volendam en 
Heiloo. Het succes was er echter niet minder om. De vele toe- 
schouwers, een kleine vijfhonderd in totaal, genoten van pro- 
fessioneel amateurtoneel met een ook nu nog actueel ver- 
haal over innerlijke verlangens en verliefdheid, en over angst 
en de invloed van ouders op de relaties van hun kinderen.

Karol Wojtyla, de latere paus Johannes Paulus II, schreef 
De winkel van de juwelier eind jaren vijftig van de vorige 
eeuw onder het pseudoniem Andrzej Jawien, toen hij nog 
priester in Polen was. Het gebruik van een pseudoniem 
was niet vreemd in een land dat door de Sovjet-Unie werd 
overheerst en waar men als gelovige moest oppassen om 
niet al te zeer de aandacht op zich te vestigen. Het toneel- 
stuk met een duidelijke katholieke boodschap werd daarom 
‘ondergronds’ uitgevoerd. De levensomstandigheden onder 
het communisme en de overheersing door Sovjet- Rusland 
waren tegelijk belangrijke redenen voor Karol Wojtyla om 
het toneelstuk te schrijven. Huwelijken stonden onder druk 
en vaders ontbraken nogal eens in het gezin, mede door 
het sovjet-communisme en de daaruit voortvloeiende 
controlemaatschappij. 

De uitvoering van het toneelstuk De winkel van de juwelier 
bood de Blauwe Zusters (Dienaressen van de Heer en de 
Maagd van Matará) en de betrokken jongeren in Nederland 
een uitgelezen mogelijkheid tot evangelisatie. Daaraan 
droegen diverse aspecten bij. Zo is het toneelstuk geschreven 
door paus Johannes Paulus II, die een belangrijk inspirator 
van de congregatie is en die de zusters als hun geestelijk 
vader beschouwen. Daarnaast is de paus altijd een stuwende 
kracht geweest achter de ontwikkeling van jongeren in en 
buiten de Katholieke Kerk. In zijn woorden zijn de jongeren 
de nieuwe toekomst voor de Kerk en is hun evangelisatie 
onmisbaar in de wereld. Belangrijke thema’s uit de leer 

van paus Johannes Paulus II zoals vrijheid, verantwoorde-
lijkheid, liefde en geluk komen in het toneelstuk aan bod. 

De keuze om De winkel van de juwelier in te studeren en 
uit te voeren past dan ook binnen dit kader. Het toneelstuk 
gaat over liefde, trouw en huwelijk. In 2020 werden de 
eerste voorbereidselen getroffen door moeder Nadiya en 
zuster Castissima, samen met een aantal jongeren. De twaalf 
acteurs en actrices hebben vervolgens tijdens het instuderen 
eigen aanpassingen in de tekst gemaakt en een slotscène 
toegevoegd en zo een hedendaags stempel op het stuk 
gedrukt. Elk van de drie bedrijven richt zich op een ander 
stel dat de winkel van de juwelier bezoekt. De eerste twee 
bedrijven komen bij elkaar in het derde, wanneer de dochter 
van het stel in het eerste bedrijf, wiens vader aan het front 
is gestorven, wil trouwen met de zoon van het echtpaar uit 
het tweede bedrijf. De laatste ziet een huwelijk echter niet 
zitten vanwege het slechte voorbeeld van het sleetse huwe- 
lijk van zijn ouders. In mooie monologen en dialogen komt 
de toeschouwer te weten, wat de gedachten en de twijfels 
van de personages zijn. De toeschouwers worden ook actief 
bij het toneelstuk betrokken. Bij het begin en aan het einde 
van de voorstelling nodigen de acteurs en actrices het pu- 
bliek uit om na afloop over deze vragen met hen in gesprek 
te gaan onder het genot van een drankje.

De vakkundige regie van het regisseurs-echtpaar Bettina 
Elferink en Henk Loof heeft de jonge amateurs begeleid 
naar een bezielende uitvoering van het toneelstuk. Samen 
met moeder Nadiya en zuster Castissima en tal van vrij-
willigers hebben alle inspanningen geleid tot een mooie 
prestatie, hulde! Daarbij mag een woord van dank aan de 
sponsoren, die de uitvoering van het stuk hebben mogelijk 
gemaakt, niet vergeten worden: de Mr Paul de Gruyter-
stichting, de Katholieke Stichting ter Bevordering van  
Welzijnswerk (KSBW) en een derde anonieme stichting. 
Komend voorjaar zal het toneelstuk naar verwachting nog 
twee keer worden uitgevoerd, een kans voor degenen die 
de voorstelling dit jaar gemist hebben. 
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Afgelopen najaar heeft jongerentoneelgroep Johannes Paulus II een drietal uitvoeringen gegeven van 

De winkel van de juwelier, een toneelstuk van de hand van de gelijknamige paus. Aanleiding voor de 

oprichting van de groep en het instuderen van het toneelstuk was het honderdste geboortejaar van 

de heilige paus Johannes Paulus II in 2020. 

TONEELSTUK DE WINKEL VAN DE JUWELIER

 

 



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 december: Maria Onbevlekt Ontvangen; hoogfeest, 11.30 uur Rozenkrans en 12.00 uur H. Mis (GK)
•  Zaterdag 24 december: Kerstavond; Kerstnachtmis, 21.30 uur H. Mis met koor Ubi Caritas (BK)
•  Zondag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis; Eerste Kerstdag, 09.00 uur H. Mis (GK) en 10.30 uur H. Mis (BK)
•  Maandag 26 december: Tweede Kerstdag; feest van de H. Stefanus, 10.30 uur H. Mis met Mgr. Hendriks (BK)
•  Zondag 1 januari: Moederschap van Maria; Nieuwjaarsdag, hoogfeest, 10.30 uur H. Mis (BK)
•  Zondag 8 januari: Openbaring des Heren (Drie Koningen); hoogfeest, 10.30 uur H. Mis (BK)
•  Woensdag 2 februari: Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis); feest, 11.30 uur Rozenkrans en 12.00 uur H. Mis (GK)
•  Woensdag 22 februari: Aswoensdag. 12.00 uur H. Mis (stille mis) en 19.00 uur H. Mis (koor: Ubi Caritas),  

begin van de Veertigdagentijd

   Met Maria en Jozef van Nazareth naar Bethlehem
Vorig jaar hebben velen in de Kersttijd het met kaarsjes verlichte pad Met Maria en Jozef van Nazareth naar Bethlehem  
gevolgd. De wandeling voert langs de staties op het Heiligdom, waarbij via een podcast of een boekje door jong en oud  
het Kerstverhaal gevolgd kan worden. Vanaf zaterdag 10 december tot en met donderdag 5 januari kunt u van 17.00 tot 
21.00 uur het bijzondere pad volgen.

Kindje wiegen op Eerste Kerstdag 
Op Eerste Kerstdag, zondag 25 december, zijn alle jonge kinderen om 14.30 uur in de Bedevaartkapel uitgenodigd voor 
het Kindje wiegen. Bij de Kerststal wordt het Kerstverhaal voorgelezen aan de allerkleinsten, afgewisseld met het samen 
zingen van kerstliedjes. De middag wordt afgesloten met wat lekkers in het Oesdom.

Catechese & Geloofsvorming
Volwassenencatechese: iedere eerste woensdag van de maand van 19.30 tot 21.00 uur in het Julianaklooster.  
Komende data: 7 december, 4 januari en 1 februari.

Retraite & Bezinning
Maandelijkse Gebeds- en Bezinningsdag op donderdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur in het Julianaklooster begeleid  
door priester Anton Overmars.
•  Donderdag 15 december: De O antifonen
•  Donderdag 19 januari: Titus Brandsma, martelaar
•  Donderdag 16 februari: “Wij zijn van u met al ons kwaad, op uw barmhartigheid hopen wij”
 
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.
•  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 
•  Maandag 23 t/m vrijdag 27 januari: Wat komt er na de dood; ”Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft”,  

Jezus’ woorden (Joh. 11, 25) gedachtig ontmoeten en spreken we elkaar deze retraite over de moeilijke vragen, het  
verdriet en de onmacht na het overlijden van een dierbare

•  Maandag 20 februari t/m donderdag 23 februari: Aswoensdag; aan de hand van psalmen, teksten en kleuretsen van  
de Joodse theoloog en kunstenaar Marcus van Loopik, gebundeld in zijn boek ‘Bitter en Zoet’, bereiden we ons voor  
op de Veertigdagentijd
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PROGRAMMA HEILIGDOM OLV TER NOOD
DECEMBER 2022 T/M FEBRUARI 2023
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



School van Gebed
In 2021 is op het Heiligdom een nieuw initiatief gestart onder de noemer School van Gebed. Vorig jaar en dit jaar is in het 
kader van dit initiatief tweemaal de cursus Samen in Stilte gegeven. Doel van de avonden is te ervaren wat de verschillende 
vormen van christelijk gebed en meditatie kunnen betekenen. Data voor 2023 worden nog bekend gemaakt.

Programma Onze Lieve Vrouw ter Nood inspireert!
De komende tijd organiseert het Heiligdom onder de noemer Onze Lieve Vrouw ter Nood inspireert! de volgende activiteiten:
•  Pad van Nazareth naar Bethlehem: 11 december t/m 6 januari
•  Kerstmarkt: zaterdag 17 december 

Alpha cursus 
Wil je meer weten of heb je vragen over het christelijk geloof? Tijdens twaalf interactieve en gezellige avondbijeenkomsten 
en één dag of kort weekend komend voorjaar ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. De avonden worden in het Juliana- 
klooster gehouden, beginnen om 18.15 uur met een gezamenlijke maaltijd en eindigen rond 21.15 uur. De Alpha dag of 
het Alpha weekend worden in gezamenlijk overleg gepland. De nieuwe cursus zal eind januari of begin februari starten.

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 komende bijeenkomst is op woensdag  
21 december en wordt zoals gebruikelijk gehouden 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. 

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: 18 december, 22 januari  

en 19 februari.
•  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 december, 27 januari, 10 en 24 februari.
•  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: 2 en 16 december, 20 januari, 3 en 17 februari.
•  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: 2 en 16 december, 20 januari, 3 en 17 februari. 

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 18.15 uur (let op: gewijzigde aanvangstijd).  
Komende data: 9 december, 13 januari en 10 februari.

Eerste-Zaterdag Bedevaarten 
Maandelijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven in de Bedevaart- 
kapel. Er rijdt een bus tussen treinstation Castricum en het Heiligdom, heen om 11.10 uur en terug om 16.00 uur.  
Komende data: 3 december, 7 januari en 4 februari.

Gezongen Gregoriaanse Vespers 
Elke eerste zondag van de maand (in de maand december elke zondag met uitzondering van Eerste Kerstdag) worden 
om 16.00 uur de Gregoriaanse Vespers gezongen in de Genadekapel door het Schola Cantorum Kennemerland. Komende 
data: 4, 11 en 18 december, 8 januari en 5 februari.
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Meer informatie over alle activiteiten en aanmelden:
website: 072-505 1288 I e-mail: info@olvternood.nl I telefoon: 072-505 1288



D o o r  M a r i s k a  A d r i c h e m

Ben is geboren in een katholiek gezin. De jonge jaren  
van Ben werden echter getekend door omstandigheden 
die ervoor zorgden dat hij zich eenzaam voelde en niet 
begrepen. Pas toen hij op veertienjarige leeftijd bij de 
scouting ging, bloeide hij op en verdween het diepe  
gevoel van eenzaamheid naar de achtergrond. Met in  
zijn achterhoofd de wens om later het onderwijs in  
te gaan is hij binnen de scouting opgeklommen tot  
‘verkenningsleider’. Zijn functie binnen de scouting gaf 
hem de bevestiging dat hij geschikt was als leraar. Ben 
werd leraar elektrotechniek en wiskunde en begon met 
lesgeven op een LTS in Utrecht, waar hij van 1972 tot 
1985 les gaf. In 1972 trouwde hij en ging in Culemborg 
wonen. In 1978 verhuisde het echtpaar naar Haarlem  
en een aantal jaar pendelde Ben van Haarlem naar  
zijn werk in Utrecht tot hij in 1985 werd aangesteld  
als leraar elektrotechniek aan de MTS in Santpoort.

Ben kreeg met zijn vrouw twee kinderen, maar het  
huwelijk eindigde helaas in een echtscheiding. Hij bleef 
een goede verstandhouding met zijn ex-vrouw houden  
en Ben hoopte dat de band met zijn ex-vrouw hersteld 
zou worden. Deze hoop beheerste een groot deel van  
zijn leven, tot een bijzonder moment  in de kapel van de 
wonderdadige medaille in Parijs. Diep in gedachten en  
gebed verzonken hoorde Ben ineens een stem die zei: 
“Het gaat niet met jouw vrouw.” Hij was verbaasd en  
verdrietig, maar voelde diep van binnen dat hij zijn  
hoop op een herstel van het huwelijk met zijn ex-vrouw 
moest laten varen. 

Ben gooide het roer om en werd een ware globetrotter. 
Hij bezocht onder andere Nieuw Zeeland, Australië, Azië, 
Argentinië en Cyprus, waar hij in contact kwam met  
een vrouw die zei boodschappen te ontvangen van God.  
De vrouw schreef een gebed op voor Ben en gaf hem de  
opdracht het gebed voor de rest van zijn leven te bidden. 

Op mijn vraag, hoe Ben bij het Heiligdom terecht is 
gekomen antwoordt hij: “Tijdens mijn huwelijk ging ik 
niet meer naar de kerk. Na mijn scheiding ging ik af en 
toe naar het Heiligdom, maar de ommekeer kwam door 
de bijzondere ervaring op Cyprus. Ik vond mijn weg terug 
naar God en bezocht regelmatig de Heilige Mis. In 2013 
heb ik de stoute schoenen aangetrokken en stelde de 
vraag om lector te worden. Mijn vraag werd gehonoreerd. 
Tot ik lector werd ging ik gewoon in de kapel zitten en  
liet alles over mij heen komen. Als lector moet je weten 
wanneer je het priesterkoor moet betreden voor de lezing 

uit de Heilige Schrift. Toenmalig rector, Nars Beemster, 
hielp mij met de voorbereiding. De eerste keer dat ik  
lector moest zijn was tijdens het 300 jarig bestaan van 
het Heiligdom, in 2013. Priester Antoine Bodar was de 
hoofdgast, ik was ontzettend zenuwachtig en liep op  
een verkeerd moment naar voren. Gelukkig werd ik  
tegengehouden door een zuster en een koorlid.  
Uiteindelijk is het goed gekomen.”

Op het Heiligdom is Ben een andere vrijwilligster tegen- 
gekomen, Olga. Er is een warme vriendschap tussen  
beiden ontstaan. Ben: “Het is fijn lief en leed met elkaar 
te kunnen delen en ik zie de toekomst dan ook vol  
vertrouwen en met veel vreugde tegemoet.” 

Ben van der Lee is een van de vaste lectoren van het Heiligdom, een imposante, vriendelijke man  

met een donkere en rustige stem. Het is de hoogste tijd om hem eens wat beter te leren kennen.  

Ik ontmoet Ben op een gure zaterdagmiddag onder het genot van een kopje koffie met appelgebak. 

DE OMMEKEER
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