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Speskoffer
Zo'n kist met al zijn persoonlijke spullen erin, kreeg
eenjongen van 12 jaar oud mee, die hij nodig had als
hij naar het kleinseminarie ging. Eigenlijk net zoals
een matroos zijn kist meenam als hij aan boord van
een schip ging. `Spes' is het Latijnse woord voor hoop.
De koffer werd in de centrale hal van het seminarie
gezet met de vuile was en een briefje erin voor het
thuisfront. De bode haalde deze op en bracht hem na
een week terug met schone was en met hopelijk wat
lekkers. Vandaar de naam spes.
Op deze kist staat dus het seminarieadres en zijn
thuisadres:
Jan van Beukering
Seminarie Hageveld / Garenmarkt 36
Heemstede / Leiden.

Een betrokken kapelaan en pastoor
Jan van Beukering werd op 11 november 1910 gebo-
ren in Leiden. Hij ging als twaalfjarigejongen naar
het seminarie `Hageveld' in Heemstede. Na zijn
priesterwijding in 1934 werkte hij twee jaar als
kapelaan in Kethel, daarna zeven jaar in Loosduinen
en zes jaar in Haarlem in de Heilige Lidwinaparo-

chie. Daarna tien jaar in de vondelkerk in Amster-
dam. Daar had hij ook de zorg voor onder andere het
Wilhelmina Gasthuis en de vakbeweging.
Na een vierjarig pastoraat in Aerdenhout ®arochie
van de H. Anthonius) werd hij in 1963 in Nibbixwoud
benoemd, waar hij tot zijn emeritaat in 1976 is
gebleven. Vervolgens ging hij naar Huize `Mariën-
gaerde' in Warmond, waar hij nog dikwijls als belan-
genbehartiger optrad voor de religieuzen en priester-
1ijke bewoners. Daar
overleed hij op s okto-
ber 1981.

Zijn Amsterdamse
periode
ln 1949 wordt kapelaan
J.P. van Beukering
benoemd in de parochie
van het AJlerheiligst

Kapelaan Van Beukering op de

trappen van de Vondelkerk.

Ondanks een gebroken voet

gaat het werk gewoon door.
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Hart ook wel Vondelkerk genoemd, aan de Vondel-
straat in Amsterdam.
Hier viert de kapelaan in 1959 zijn 25-jarig priester-
feest. Het arbeidsveld van de toen 48-jarige kapelaan
is sinds 1950 grotendeels in de ziekenhuiswereld
gelegen. Zo is hij kind aan huis in het Wilhelmina
Gasthuis, een gemeentelijke ziekeninrichting met
ongeveer 1100 patiënten, alsmede in de Alexander
van der Leeuwkliniek en de Nederlands Hervormde
Diaconesseninrichting. Iedere dag is hij er te vinden,
hetzij om Ons Heer de brengen of om de jonggebo-
rene het H. Doopsel toe te dienen, dan wel om
eenvoudigweg een praatje te maken met een aantal
van de tachtig tot honderd katholieke zieken, die er
wekelijks werden opgenomen. Kapelaan Van Beuke-
ring vond zijn arbeid bijzonder plezierig en be-
schouwde hèt als een mooi en groots apostolaat.
Buitengewoon veel waardering had hij voor het
begrip en de steun, die hij van de zijde van de direc-
ties, hoofdverpleegsters, artsen en overige perso-
neelsleden ondervond. Ook het contact met de

Pastoor Van Beukering wandelend op de Ganker .in Nibbixwoud.

dominees en de andere zielzorgers liet niets te
wensen over. "Ik ken er alleen maar vrienden, geen
vijanden. Of ze nu katholiek zijn of niet, doet niets
ter zake," zegt hij. Toch is hij niet uitsluitend werk-
zaam in de beslotenheid van de ziekenhuizen. Hij is
o.a. ook nog geestelijk adviseur van de ruim 2000

leden tellende plaatselijke afdeling van de
r.k.-metaalbewerkersbond ' St. Eloy', bisschoppelijk
inspecteur van het onderwijs voor de 46 scholen in
Amsterdam-West 1 en 11 en geeft tenslotte regelma-
tig vormingscursussen aan emigranten, die via de
katholieke emigratiestichting het land verlaten.

Zijn Nibbikker periode
Op 12 september 1963 wordt kapelaan Van Beukering
benoemd tot pastoor van Nibbixwoud. Dit zal
ongetwijfeld een grote overgang geweest zijn van
zo'n druk bestaan in een grote stad naar een klein
plattelandsdorpje. Of liever gezegd dorpjes. Want
ook de dorpen Oostwoud, Midwoud en Hauwert
vallen onder de cuneraparochie. Waarschijnlijk was
hij aan een wat rustiger bestaan toe. Toen Nibbix-
woud geen kapelaan meer had, werd hij ondersteund
door pater Van Liemt uit Hoorn. Op 25 en 26 mei
1974 viert hij zijn 40-jarig priesterfeest. In de spes-
koffer treffen we hiervan een film aan die in 2009 op
dvd is gezet. Hij behoorde tot de klas waarin ook
monseigneur Zwartkruis, pastoor Bisschop van
Enkhuizen, monseigneur Willebrands en oud-deken
Hupperetz van Alkmaar zaten. Uit een kranteninter-
view dat ter gelegenheid van zijn jubileum is ge-
maakt, geeft hij aan dat zijn gezondheid niet meer
optimaal is en dat hij zijn werkveld wat nauwer moet
begrenzen. Hij streeft er echter naar in ieder geval
daar te zijn waar iets aan de hand is. ''Bij droeflieid en
blijdschap wil ik er zijn" zegt hij. 'Vooral bij huwe-
lijksplechtigheden en begrafenissen, probeer ik een
sfeer te scheppen waarin de mensen zich als gemeen-
schap bij elkaar voelen."

In de bruine werkkamer van de pastorie v.I.n.r. Piet Spruit (koster),

pastoor Van Beukering, Lies Burgers (huishoudster van pastoor) en
het bruidspaar Tiny  Kroon en Chris Veneman (6 januari 1966).

In zijn bruine werkkamer in de monumentale
pastorie van Nibbixwoud praat hij er met enige
voorzichtigheid over dat hij zich zorgen maa]st over
de ontwikkelingen in de katholieke wereld. Hij
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V.I.n.r.: mevr. Guurtje de Haan-Molenaar, dhr. Jacob

Bosch (schilder), pastoor Van Beukering.

vraagt zich ook af hoe het verder moet als hij en zijn
leeftijdgenoten er niet meer zijn. Er studeren
immers steeds minder priesterstudenten af. Pasto-
rale teams zullen er uit nood wel van moeten komen.
Maar nu viert Nibbixwoud eerst twee dagen feest.
Op 1 september 1976 is pastoor J.P. van Beukering op

'Kardinaal der missies,' annalen van
rJí

het Pauselijk genootschap tot voort-

planting van het geloof uit 1954-' 'Jeugd spreekt met God,' overwegin-

gen en gebeden uit 1957
Liederenboekje voor Pasen en

Pinksteren
'`  Praktische wenken voor lektoren en

andere die het woord voeren in de kerk.
--  `Vader roept,' mis-en biechtboekje

voor kinderen uit 1960
'   Handboekje voor de katholieke vrouw

eervolle wijze ontslag verleend door bisschop Th.
Zwartkruis. Op de uitnodiging van het comité van
afscheid voor pastoor Van Beukering lezen we dat er
een officiële afscheidsreceptie wordt aangeboden op
12 september 1976 in zaal Hotel Entius. Op deze
middag neemt tevens juffrouw L. Burgers afscheid
als huishoudster op de pastorie. Daarna ging hij met
emeritaat en vertrok naar Warmond. Als hij daar dan
een felicitatie van een parochiaan ontvangt, bedankt
hij deze middels een ansichtkaart met de mededeling
`Hartelijk dank voor de leuke felicitatie. Hier erg

naar mijn zin. De dagen vliegen om. Gaat alles goed
bij jullie? Hartelijke groeten en tot ziens.'

Op s oktober 1981 overlijdt pastoor J.P. van Beuke-
ring in Warmond en hij wordt begraven in het
priestergraf op het kerkhof achter de St. Cunerakerk
te Nibbixwoud.

Met dank aan:
• Mevrouw Nella Dudink uit Nibbixwoud. Zij schonk
de kist met inhoud aan Historische Stichting De
Cromme Leeck .
• Pastoor H. Mars voor de naamsaanduiding speskof-
fer.
• Dhr. H. Kortekaas voor het opnieuw aanbrengen
van de belettering op de kist en tevens op het pries-
tergraf achter de St. Cunerakerk, waar pastoor Van
Beukering is begraven.
• Dhr C. Winters voor het maken van de foto's
van het graf.
• Dhr. A. Smit (genealogie) voor de kopieën van alle
foto's van pastoor Van Beukering voorzover hij
deze in zijn bezit heeft.
• Bisschoppelijke archief.
• Dhr. N. op den Kelder voor het beschikbaar stellen
van de film over het 40-jarig priesterfeest.
• Dhr. H. op den Kelder van Reel Sound Studio voor
het op dvd zetten van de film.

en moeder uit 1947
t   Regel en generale constituties van de

Franciscaner Lekenorde
'ln naam van de Heer,' handboek van

de Franciscaner Lekenorde, herdruk uit
1994
;-  Jaarboek der St. Radboud-Stichting

uit 1955/1956
Hierin staan ook vermeld de parochies
van Nibbixwoud onder pastoor B.W.
Kloes en de parochie van Wognum
onder pastoor P.C.J. Stammeyer,
vallende onder het bisdom Haarlem.
'-  Het verzet van de Nederlandse

Bisschoppen tegen nationaal-socialisme
en de Duitse Tirannie uit 1945 met
heldere brieven, instructies en andere
documenten
t`\  Christus en lsraël uit 1930, over

verhoudingen over christendom en

jodendom
t='  De biechtvader van Lodewijk Xvl,

Abbé Edgeworth ten tijde van de Franse
revolutie, opgetekend in 1944/1945
'[`\  Een Antwoord, op de meest versprei-

de bedenkingen tegen den Godsdienst
uit 1912
t-`'  Katechismus of Christelijke Leer, voor
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de Nederlandse bisdommen, door mgr.
Huibers, uit 1936
o  Aantekeningen op de grote Katechis-

mus voor het voortgezet onderwijs uit
1948
t-~-{  De katholieke kerk, het werk Gods, uit

1929
ri Christen zijn in het Huwelijk uit 1960.

Het voorwoord is van aartsbisschop 8.
Alfrink van Utrecht
c`j  Het Prentenboek van Jezus' Leven uit

1941, op de eerste plaats gemaakt voor
de kleintjes
t=i Gids voor de Ouders, bij de opvoe-

ding op de lagere school uit 1965
tt Missaal voor zondagen en feesten uit

1970
r:-'  Bidden, een herderlijk schrijven voor

de Advent van 1974 (Bisschoppelijke
Brief nr. 6)
L=j\  Het Nieuwe Testament, 5e druk uit

1966, werd door de kerk aangeboden bij
de sluiting van een kerkelijk huwelijk
i=!  lk Geloof, uit 1966, geschenk van de

kerk ter gelegenheid bij het afleggen
van de doopbelofte
ci Welvaart, verantwoordelijkheid,verso-

bering. Een Bisschoppelijke Vastenbrief

van 1973. Opvallend hierin is dat deze
net zo goed heden ten dage geschreven
zou kunnen zijn. Hierin gaat het over
het onbehagen van de huidige samenle-
ving en de consumptiemaatschappij. De

grote koopkracht en toch ook armoede.
De corruptie in de maatschappij. Echte

primaire behoeften schijnen problema-
tisch te worden, zoals schoon water,

gezonde lucht, vrije natuur, wonen,
plezier in werken enz, Velen beginnen
nu de noodlottige groei in te zien en
willen het tij keren. Nu dik 35 jaar later
zijn wij hier nog druk mee bezig.
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