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300 jaar Mirakel van de Runxput 

8 december 1713 – 8 december 2013 



Geachte genodigde, 

Met deze invitatie willen we u in kennis stellen van het  Jubileumjaar bij 

Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Op 8 december 2013 is het exact 

300 jaar geleden dat het zogenoemde ‘Mirakel met de Runxput’ 

plaatsvond in een tijd dat veepest Heiloo en omstreken teisterde.  

Geïnspireerd vanuit het voorgeslacht trokken katholieke boeren 8 

december 1713 op naar de plek waar ooit de eerste Genadekapel stond 

en waar zich de Runxput bevond. Tijdens de Reformatie was de Runxput 

gedempt met stenen van de volledig verwoeste kapel die was 

afgebroken tot op het fundament.  Niets herinnerde toen nog aan de 

bedevaartplaats van weleer. 

De overlevering leert dat de radeloze boeren zich op de oude 

kapelplaats in gebed verenigden en dat toen van onder het puin 

onverklaarbaar water begon op te wellen.  

Door dit merkwaardig voorval trokken pelgrims opnieuw massaal naar 

de oude kapelplaats. Deze bijzondere geloofsimpuls maakte dat de 

devotie tot O.L.V. ter Nood de daarna komende eeuwen zou overleven 

en de Genadekapel  in 1909 werd herbouwd.  

Dit Mirakel willen wij het komend jaar op de bedevaartplaats gedenken, 

alsook dat de grote Bedevaartkapel in 2013 100 jaar oud is. Langs deze 

weg bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan ons 

jaarprogramma zoals u dat op deze uitnodiging aantreft.  

Het belooft een vreugdevol jaar te worden samen met haar bij wie 

ontelbaar velen door de eeuwen kracht, inspiratie, hoop en troost 

hebben gevonden, Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood. Wij hopen van 

harte dat wij ook u bij diverse gelegenheden welkom mogen heten en 

dat u op voorspraak van ons aller Moeder zult ervaren wat het 

betekent:   

 

“Als ge Mij gaat eren, zal de wind gaan keren…” 



Programma Jubileumjaar 2013 

Dinsdag 1 januari: Feestelijke opening Jubileumjaar  

 16.00 uur: Viering van de Heilige Eucharistie met Mgr. Hendriks 

 Na afloop koffie drinken in het Oesdom  

 

Zondag 10 maart: Religieuzendag  

 Viering 25 jarig bestaansfeest van het religieuze  instituut  ‘Dienaressen van 

de Heer en de Maagd van Matará’ (in Nederland ook bekend als de ‘Blauwe 

Zusters’), die een gemeenschap hebben bij O.L.V. ter Nood. 

Zondag 28 april: Dag voor de koren van de Bedevaartplaats 

 10.30: Viering van de Heilige Eucharistie, opgeluisterd door de koren Ubi   

                 Caritas en de Millersisters 

 

Zondag 26 mei: Feestelijke afsluiting v.d. meimaand 

 16.00: Mariaconcert door Volendams Vocaal Ensemble, deel I 

 17.30: Maria concert door Volendams Vocaal Ensemble, deel II   

 19.00: Eucharistieviering met een van onze bisschoppen en opluistering 

   door het Volendams Vocaal Ensemble 

 20.30: Kaarsenprocessie over de bedevaartplaats naar de Runxput 

 

Zondag 9 juni: Cultuurmiddag 

 10.30: Viering v.d. Heilige Eucharistie, hoofdcelebrant  Antoine Bodar 

 14.00:  Cultuur historische lezing door Antoine Bodar 

 14.45:  Muzikaal  intermezzo m.m.v. dhr. Jan Mühren 

 15.30:  Sport-geloofslezing door oud voetbalinternational Gerry Mühren 

 

Medio mei – september: Puttentocht 

Gedurende de zomermaanden kan er door jong en oud, op eigen gelegenheid,  

een interessante Puttentocht worden gemaakt. De tocht voert,  behalve langs 

de Runxput op de Bedevaartplaats, langs twee putten met heilzaam water uit 

de tijd van de kerstening van de Noordelijke Nederlanden, te weten: de 

Adelbertusput in Egmond-Binnen en de Willibrordusput bij het Witte Kerkje in 

het centrum van Heiloo. De tocht kan per auto, per fiets of te voet worden 

afgelegd. De totale lengte van de tocht is ongeveer 15 km. Informatieve boekjes 



zijn vanaf medio april verkrijgbaar op de bedevaartplaats in ontmoetingsplaats 

‘Het Oesdom’ en kunnen besteld worden in Missionair Centrum  ‘Het 

Julianaklooster’ via www.olvternood.nl. 

 

Donderdag 15 augustus: Hoogfeest Maria ten Hemelopneming 

 12.00:  Heilige Mis met een van onze bisschoppen en  opluistering door 

Volendams Vocaal Ensemble 

 14.30:  Marialof met opluistering door Volendams Vocaal Ensemble 
 

Zondag 8 september: Vriendendag 

 10.30: Heilige Mis met een van onze bisschoppen, opluistering door 

Opmeers Vocaal Ensemble 

 12.00: Receptie met kloosterlunch voor de Vrienden van O.L.V. ter Nood 

 14.00: Concert Opmeers Vocaal Ensemble  

 15.00: Marialof ter ere van haar geboortefeest m.m.v. Schola Cantorum 

 

Zondag 6 oktober:  Vrijwilligersdag 

 10.30: Heilige Mis met een van onze bisschoppen en opluistering door de 

Bavocantorij van de Kathedrale Koorschool uit Haarlem 

 12.00: Receptie met lunch voor de vrijwilligers 

 14.00: Mariaconcert  door de Bavocantorij van de Kathedrale Koorschool 

 15.00: Marialof met opluistering door de Bavocantorij van de Kathedrale 

Koorschool 

 

Zondag 8 december: JUBILEUMDAG 

 10.30: Feestelijke Eucharistieviering met Mgr. Punt, Mgr. Hendriks en 

Mgr. van Burgsteden, opgeluisterd door het koor Ubi Caritas, aansluitend 

Mariahulde bij Het Putje  

 12.15: Receptie met koffie en cake in het Julianaklooster en het Oesdom 

 14.00: Concert door De Zangertjes van  Volendam 

 15.00: Marialof opgeluisterd door De Zangertjes van Volendam 

 

Op bovenstaande bijzondere dagen in het Jubileumjaar is er de mogelijkheid om 

vanaf 10 maart  kennis te nemen van de geschiedenis van de bedevaartplaats 

door bezichtiging van de historische expositie die is opgezet in Missionair 

Centrum ‘Het Julianaklooster’. 

http://www.olvternood.nl/

