Camino aan het Wad etappe Alkmaar Heiloo

Op zondag 17 juni 2018, om 09.30 uur, vertrokken ongeveer 50 pelgrims vanaf het stationsplein in

Alkmaar (de Hema) naar de binnenstad, de Grote Kerk. We keken naar de schelp,
hoog op
de gevel van een zijkapel. Maar alras togen we naar de St. Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord,
waar we gastvrij ontvangen werden met een toespraak door Mevr. Liesbeth van Gool.

Zij wist heel veel te vertellen van de geschiedenis van deze kerk: het leven van Sint Laurentius,
belegering door de Spanjaarden, de reformatie, de schuilkerkperiode, het verbod op processies,
aanstelling van bisschoppen in 2de helft 19de eeuw en bouw van de huidige kerk aan het eind van de
19de eeuw. In de pastorie konden we koffiedrinken en een stempel voor onze pelgrimspaspoort halen.
Om 10.30 uur vertrokken we weer.
We liepen van de St. Jacobsstraat en het Verdronkenoord naar de Hameipoort en de Spieghelstraat
naar het park Oosterhout. Hiervandaan liepen we door het industrieterrein van Alkmaar naar de
Nijenburgerweg. Over een weg met knotwilgen naar het stadion van AZ. Over een snelweg naar het
Heiloöerbos met de Kattenberg waar een eeuwenoude boom staat.

Middenlaan, Ronde O laan, Kerkelaan overgestoken, Willibrordusweg, langs winkelcentrum ’t Loo en
een putje en Witte Kerkje naar de Holleweg in Heiloo. Over de spoorlijn, stationsweg naar de
Willibrorduskerk, met op het voorplein een labyrint, waar een foto van ons werd genomen.

In een zaaltje kregen we thee
en koffie en aten ons meegebrachte brood op. Om 13.30 uur vertrokken we via de Westerweg en
Korte Kapellaan naar de Onze Lieve Vrouw Kapel. We kregen op het terras van het Oesdom een uitleg
van kapelaan Jeroen de Wit over dit oord dat sinds het einde van de 14de eeuw, volgens een
wonderbare Mariabeeld-ontdekking en redding van een schipper op de Noordzee, een beroemde
Mariaverering kent. Later, bij een klooster, vertelde de kapelaan over de lessen aan priester-leerlingen,
mogelijkheid tot overnachting van pelgrims, de Runxput met heilzaam water en vele andere feiten.

Bij de Genadekapel staat een stenen boog met de tekst: “Als ge mij gaat eren zal de wind gaan keren”,
dit slaat op de genoemde wonderbare redding op zee van de schipper uit de 14de eeuw.

We praatten nog wat na op het terras van het Oesdom, we kregen weer een stempel, Louise was de
gelukkige winnares van het T-shirt, en we konden in de Bedevaartkapel nog de mis bijwonen. Enkelen
vertrokken al eerder naar het station van Heiloo om met de trein van 16.36 uur naar Alkmaar terug te
keren. Zo hadden we, nog meer dan de dag ervoor, een echte pelgrimstocht gemaakt naar deze Mariabedevaartplaats. Gelouterd aanvaardde ik de reis terug naar Purmerend, als meelifter van pelgrim
Bert.

Kees Kraan

