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           Op zoek naar de Bron 

 
 

De Samaritaanse vrouw staat met een 
kruik bij de waterput, als Jezus zegt: 

                   “Geef mij te drinken”. 
Wij vrouwen worden uitgenodigd om met 
vreugde water te putten, hevige dorst te 
lessen en levend water te schenken, 
waardoor alles zal leven. 
 
Als R.-K. Vereniging hebben we gekozen 
voor het thema: Op zoek naar de Bron! 
In deze tijd zijn er vele bronnen. Maar wij, 
wij gaan op zoek naar dé Bron van het 
leven: God zelf. Iedereen die verlangen 
heeft naar God, kan komen drinken. 
 
Het is altijd dezelfde kreet van Jezus die 
klinkt over de nacht van de wereld: 
 

     "Geef Mij te drinken"; "Ik heb dorst". 
 

In het Evangelie wordt vaak over 
genezingen gesproken: Jezus heeft blinde, 
lamme en dove mensen genezen.  
Het is mooi om juist in de tijd van de 
Advent te spreken over genezing.  
Een ieder heeft genezing nodig, een 
innerlijke genezing, vergeving en bekering. 
Een christelijke genezing om een nieuwe 
levenshouding eigen te maken. Een Woord 
uit de Schrift kan inzicht geven, want het 
Woord van God is levend en krachtig.  
 

 
                

               Advent              
 

 
Programma dagbijeenkomst  
 
Maandag 9 december 10.30 - 14.30 uur: 
 

10.30 uur H. Mis,  
celebrant rector J. de Wit, aansluitend korte 
Eucharistische aanbidding. 
 
Koffie en thee  
 
11.30 uur Eerste lezing - 
‘Priester voor de Nieuwe Evangelisatie in 
Nederland’,  door rector J. de Wit. 
 
12.45-13.30 uur middagpauze; 
eigen lunchpakket meenemen 
(thee en koffie aanwezig) 
 
13.30 uur Tweede Lezing -  
Talitakumi, 40 jarig bestaan, over innerlijke 
genezing, door pastoor H. Niesten 
 
15.00 uur Afsluiting (uiterlijk) van de 
Dagbijeenkomst. 
 
We nodigen u uit deel te nemen aan deze 
dag en zo het r.-k. geloof te verdiepen,  
elkaar te ontmoeten en onderling contact  
te hebben. 
 
U bent van harte welkom! 

 



                                     

 
                         Informatie 
 
 
Website: 
 
                www.rkvrouwen.nl 
 
De Vereniging Rooms-Katholieke Vrouwen 
heeft een website, die begint om u van  
Harte Welkom te heten.  
 
Onder het kopje Activiteiten vindt u de recente 
gegevens over de dagbijeenkomst. 
 
Meer informatie, gebedsintenties,  
achtergrond informatie, geschiedenis,  
Lid worden, bereikbaarheid en contact. 
 
Op dit moment wordt de website vernieuwd.                
 
 
     
      
    Op zoek naar de Bron! 
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Wie zijn we?  
Vereniging Rooms-Katholieke Vrouwen 
Noord-Holland.  
 
Wat doen we?  
Organiseren van Lezingen, Cursussen en 
een Uitstapje. 
 
Wanneer?  
Dagbijeenkomsten. 
 
Voor wie?  
Voor iedereen (m/v) die zich wil verdiepen  
in het r.-k geloof. Vrouwen van 25 jaar en 
ouder kunnen lid worden van de vereniging.  
 
Contributie? 
Het lidmaatschap is €15 euro per 
kalenderjaar. 
 
Kosten?  
Vrijwillige bijdrage. 
 
Informatie? 
www.rkvrouwen.nl / E-mail:  
rk.vrouwen.nh@hotmail.com. 
 
Waar kunt u ons vinden? 
H.H. Apostelenkerk (lage houten kerk),  
van Riemsdijklaan 120, 1945 XR Beverwijk. 
Lezingen in de parochiezaal het Tolhuis,  
(t.o. de HH. Apostelenkerk). 

 
                     Hoe te bereiken 
 
 
Met trein/bus: 
Vanaf station Beverwijk richting Heemskerk 
Bus 73 V.10.01u.-A10.14u.  
of  bus 71 V.10.16.-10.29u. 
Uitstappen: Bushalte van Riemsdijklaan. 
U stapt voor de kerk uit. 
 
Terug richting station Beverwijk 
Bus 71 V.14.30u. - A.14.46u. 
of  bus 73 V14.44u.-15.00u. 
halte schuin links, overzijde van de weg. 
 
Met de auto:  
Uit noordelijke richting: A9, Afslag 9 
Heemskerk, rotonde 1e afslag rechts, bij  
de stoplichten LA Tolweg en Plesmanweg,  
na  500m de Apostelkerk aan uw linkerhand,  
even hier voorbij (25m) LA Van Meelstraat 
uitrijden,  LA Fokkerlaan, LA van 
Riemsdijklaan, uitrijden tot het eind.    
 
Uit zuidelijke richting:  
A9, Afslag 2 Beverwijk, na 500m LA 
Parallelweg, na 1,5km LA Aagtenpoort,  
na 0,6m RA Spoorsingel tot einde,  
LA Laan der Nederlanden, na 1,1km  
RA van der Hoopstraat, na 120m  
LA Weerden Poelmanstraat, na 90m 
RA Fokkerlaan, na 200m LA  
van Riemsdijklaan, uitrijden tot het einde. 
 
U kunt vrij parkeren. 

http://www.rkvrouwen.nl/

