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• Allerzielen in
Laurentiuskerk werd
zeer gewaardeerd
• KiCa-Club bereidt
zich voor op Kerst

Dit is een uitgave
van R.K. Parochie
H. Laurentius / H. Maria
Heemskerk

• De Gerardus Kalender
is er weer: bestel ‘m nu!

VOEDSELBANK:
LICHT IN MOEILIJKE TIJDEN
Al bijna 15 jaar heeft Voedselbank IJmond Noord een
uitgiftepunt bij de Mariakerk. Door de coronapandemie
hebben veel mensen het dit jaar (nóg) moeilijker gekregen, terwijl het geven van hulp in de 1,5 meter maatschappij en door tijdelijke “lock downs” veel moeilijker
is geworden. Een kijkje in de “keuken” van de gedreven
medewerkers die deze diaconale hulp bieden.
Veel meer dan voedsel en
kleding
Ik ontmoet Lidy Bosch en
Frans Breeker in de Pastoor
Schoonderwoerdzaal van de
Mariakerk. Gelukkig staan de
geldende corona-maatregelen
het toe om het gesprek persoonlijk te laten plaatsvinden,
in plaats van via een videoscherm; hopelijk zullen we
aan het videoscherm nooit
wennen. En met die opmerking raak ik meteen een
van de pijnpunten waar de
Voedselbank in deze tijd mee
te maken heeft. “De Voedselbank is voor de mensen
die er geholpen worden veel
meer dan een afgiftepunt van
voedsel en kleding”, merken
Lidy en Frans op. “Mensen
zitten vaak ook in een sociaal

isolement en bij de Voedselbank vinden ze een luisterend
oor. ”Normaal gesproken worden de mensen ontvangen
met een kopje koffie en een
koekje en dan kunnen ze hun
verhaal kwijt.”
Lotgenoten ontmoeten
“En ook voor de onderlinge
contacten: mensen spreken
af om de week erna weer op
hetzelfde tijdstip te gaan, om
elkaar te kunnen ontmoeten.” De mensen die gebruik
maken van de steun van de
Voedselbank lopen daar niet
mee te koop. De locatie van
de Mariakerk vinden de mensen prettig, omdat deze dicht
bij het winkelgebied in het
centrum ligt en het daardoor
waarschijnlijk minder opvalt

dat je met een tas met boodschappen loopt. Je merkt dat
er bij sommigen veel schaamte zit, vooral als ze voor de
eerste keer komen.” Veel
mensen die bij de Voedselbank aankloppen zijn buiten
hun schuld in de problemen
geraakt; bijvoorbeeld omdat
ze hun baan zijn kwijtgeraakt.
Dat ze bij het uitgiftepunt met
lotgenoten kunnen praten is
daarom heel belangrijk.
Voedselbonnen in
coronatijd
Toen Nederland in maart grotendeels “op slot” ging vanwege de coronapandemie,
was het een tijd lang helemaal niet mogelijk om voedselpakketten uit te geven.
In plaats daarvan kregen de
mensen een waardebon om
in supermarkten te besteden. Ze merkten dat ze daar
toch minder mee toe konden dan met de wekelijkse
voedselpakketten. “En als je
door de supermarkt loopt is
het ook nog eens verleidelijk
om toch nog wat extra’s te
kopen, maar daarmee raakt
het budget eerder op.” Het
was daarom fijn toen er in de
zomer weer voedselpakketten
konden worden uitgereikt.
Beperkingen
Nog steeds wordt de Voedselbank erg beperkt door

VIERINGEN EN OPEN KERK
DOOR DE WEEK
Laurentiuskerk
Zondag 10.00-12.00 uur Open Kerk
Maandag 17.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 13.30-15.30 uur Open Kerk, 1e vrijdag van de
maand met Aanbidding
Mariakerk
Zondag 15.00-17.00 uur Aanbidding met
biechtgelegenheid
Woensdag 19.00 uur
Eucharistieviering
Donderdag 9.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 14.00-15.00 uur Aanbidding, aansluitend
Eucharistieviering
NB. Bij alle gelegenheden worden maximaal 30 personen
toegelaten.
de coronamaatregelen. Het
kopje koffie mag nog steeds
niet, om te voorkomen dat
er teveel mensen tegelijk
aanwezig zijn. De pakketten
mogen weliswaar uitgereikt
worden, maar ze zijn voorverpakt in plastic tassen, en de
cliënten krijgen nog wat extra
etenswaren mee in koelboxen. Ook de kledingbank,
waar Marianne van Gemert
voor zorgde, en die tot de
corona-uitbraak in maart elke
vrijdag onderdeel uitmaakte
van de Voedselbank, zit nog
steeds op slot. Het is niet
duidelijk wanneer het wel
weer mogelijk zal zijn om kleding uit te geven.
Team
Lidy en Frans vormen de kern
van het team en zijn er vrijwel
elke vrijdag om de voedselpakketten uit te delen. Lidy
is coördinator van het uitgiftepunt bij de Mariakerk. Zij
heeft die taak overgenomen
van haar vader Dick Martin,
die in 2013 is overleden.
Naast Lidy en Frans is er nog
een groep mensen die helpt:
Loes Breeker, Annie de Jeu,
Ad en Ria Heus, Hans Louwerse, Coby Tuinstra en Marianne van Gemert (kleding).

De gedreven vrijwilligers van de Voedselbank met v.l.n.r. achter: Annie de Jeu, Ria en Ad Heus,
Hans Louwerse en voor: Frans en Loes Breeker, Marianne van Gemert, Coby Tuinstra en Lidy Bosch.

Al bijna 15 jaar
Pastoor-Deken Cassee ondersteunde in mei 2006 het initiatief om in Heemskerk een
locatie van de Voedselbank
bij de Mariakerk te openen.

Diaconie stond hoog in het
vaandel bij de Deken en de
Voedsel- en kledingbank
geeft uitvoering aan drie van
de werken van barmhartigheid waartoe wij door Jezus
geroepen zijn: de hongerigen
voeden, de dorstigen drinken
geven en de naakten kleden.
Sinds 2006 is de Voedselbank een baken van licht
voor mensen die een steuntje kunnen gebruiken. Het
aantal mensen dat die steun
ontvangt, varieert. Vorig jaar
leek het er een tijd op dat de
Voedselbank op den duur niet
meer nodig zou zijn. Er werden toen wekelijks 12 kratten uitgereikt, terwijl dat er
in 2016 wel 68 waren. Mede
door de coronacrisis en wellicht de angst voor besmetting met het virus is dat aantal nu 26, maar de verwachting is dat dat helaas nog wel
weer zal oplopen.
Samenwerking
In de regio IJmond Noord zijn
er nog drie uitgiftepunten;
allemaal bij kerken. De Voedselbank in Beverwijk bij de
Vredevorstkerk kwam er tegelijk met die in de Mariakerk.
Later kwamen er ook locaties
bij de Hervormde kerk in Uitgeest en bij onze zusterparochie de Sint Pancratiuskerk in
Castricum. Voor de bevoorrading wordt gewerkt vanuit een
loods in Beverwijk.
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Eenzame Kerst?
Als dit Parochieblad bij u
thuis op de deurmat ligt, is
de goedheiligman Nicolaas
alweer bijna vertrokken.
Veel kinderen en volwassenen hebben hem dit jaar
moeten missen, bijna alle
aankomsten gingen niet
door. Toch zal het gelovig
vertrouwen in de goedheiligman niet zijn afgenomen
en zal menig hart sneller
geklopt hebben en tevreden
zijn, ook al hebben we de
goedheiligman niet gezien;
we weten dat hij ons niet is
vergeten. Zal de Goede God
ons dan wel vergeten? Ook
Hem zien we niet maar we
weten dat Hij er is en voor
ons zorgt.
In deze Helm kunt u nog
niets lezen over het rooster
van vieringen met Kerstmis.
Alles is ongewis en corona
met alle daaruit voortvloeiende maatregelen bepaalt
wat er straks wel en vooral
niet kan. Alles zal anders
zijn dan gehoopt en we ons
hadden voorgesteld.
Een barre tocht
Ook Jozef en Maria hadden
waarschijnlijk de geboorte
van Jezus heel anders voorgesteld. Gewoon thuis in
hun eigen huis in Nazareth.
De kleertjes lagen al klaar
en Jozef zal waarschijnlijk
wel gezorgd hebben voor
een mooi bedje voor de
kleine. En als dan de kleine
was geboren zou dat echt
wel gevierd zijn met vrienden en bloedverwanten,
er zou blijdschap en feestvreugde geweest zijn.
Maar al hun mooie plannen
vielen, zo leek het, in duigen. Jozef en Maria moesten op reis weg van huis
naar den vreemde, van
Nazareth naar Bethlehem
volgens Google-maps een
tocht van 157 km. Nu
over een begaanbare weg
lopend al een hele onderneming en zeker toen met
een hoogzwangere vrouw
gezeten op een ezel zonder
goede wegen en infrastructuur een barre tocht, van
misschien 3 km/uur.
Randfiguren
Jozef en Maria hadden
de komst van het kindje
vast heel anders voorgesteld dan zonder de veilige
muren van een herberg
waar geen plaats meer was
en zij zo noodgedwongen

uitweken naar een stal.
Niet de vrienden en familie
kwamen om te feliciteren
en feest te vieren, maar als
eersten de randfiguren van
de samenleving:
de herders.
Als je voor niks deugde en
sociaal onaangepast was
kon je altijd nog herder
worden, buiten de stad op
de velden, waar niemand
last had van jouw onaangepast gedrag. Juist zij zijn
de eersten die geroepen
worden door God via de
engelen en Jezus komen
begroeten en Jozef en
Maria feliciteren met hun
kindje. Naast Jozef en
Maria ontmoet Jezus eerst
het uitschot van de samenleving en daarna pas de
gesocialiseerde mensen,
echt bizar. Wat een omgekeerde wereld.
Anders dan anders
Ons kerstfeest zal dit jaar
anders zijn dan anders.
Lockdown? Is er een NachtMis? Kunnen we naar dat
fijne restaurant? Kunnen
we opa en oma bezoeken?
Kunnen we vrienden uitnodigen bij ons thuis? Krijg ik
wel een 13e maand?
Wat moet ik nou toch
doen met Kerstmis?
Er is waarschijnlijk geen
kerstnachtmis, geen gezellige samenkomsten. Met
vrienden met wie ik al jaren
samen ben met Kerst kan
waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk vier ik dit jaar
Kerstmis met die jonge
Roemeense seizoenarbeider die hier al maanden
witte kool snijdt en met
die licht-autistische vrouw
die geen vrienden heeft en
die man die alleen maar
spoken ziet en natuurlijk
die moeder die geen contact meer heeft met haar
zes kinderen, past daar die
drugsverslaafde man bij die
al twee jaar clean is?
Hoe en met wie viert u
dit jaar Kerstmis?
Jozef en Maria wisten ook
niet wat hen te wachten
stond, u wel?
Zalig Kerstmis, ook
namens mijn collegae,

Anton Overmars pr.
Pastor

Supermarkten leveren de producten aan, die momenteel
vanwege corona in de loods
al verpakt worden in plastic
tassen, zodat bij de uitgavepunten alleen nog de tassen
hoeven te worden uitgedeeld.
In de voedselpakketten zitten
dagelijkse producten zoals
brood, verse groente, melkproducten en vlees. Voorheen
brachten de supermarkten
het rechtstreeks naar de
lokale Voedselbank, maar dat

mag niet meer vanwege de
aangescherpte hygiënecontrole die in de centrale loods
plaats vindt. Op de vrijdagochtend komt het brood van
bakkerij Meijer wel rechtstreeks naar de Voedselbank.
De uitgifte van de voedselpakketten bij ons is op vrijdagmiddag tussen 13.30 en
16.00 uur.
Extra inzameling
Naast de bijdragen van supermarkten en bakkerijen, deelt
de Voedselbank ook producten uit die bij de kerk worden
afgegeven door mensen die
graag ook een steentje bijdragen. Het gaat dan vooral
om lang houdbare producten die ingezameld worden
in de blauwe kratten bij de
ingang van de Laurentius- en

Mariakerk. Soms wordt er
ook een envelop met geld
gebracht om de Voedselbank
te steunen; dat gaat dan naar
het Bestuur zodat dit weer
ten goede kan komen aan
de mensen die hulp van de
Voedselbank nodig hebben.
Licht in moeilijke tijden
Zoals zo vaak bij het schrijven
voor de Stille Kracht, sluit ik
het gesprek af met een hoopvol gevoel. Dit zijn mensen
die ook namens ons invulling geven aan de oproep van
Jezus om er te zijn voor de
ander: “al wat gij gedaan hebt
voor een dezer geringsten van
Mijn broeders, hebt gij voor
Mij gedaan”. Dank jullie wel
Lidy, Frans en het hele team!
Sindo Núñez Queija

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN
Bij het schrijven van dit stukje, is het nog onzeker of wij
op de geplande datum met de
communicanten hebben kunnen starten. Als we wél met
de kinderen begonnen zijn,
dan hebben we vast net als
eerdere jaren met een gezellig diner kennis gemaakt met
Bij de maaltijd hoort eten
elkaar en met het feest van
dat doet denken aan het verde Heilige Communie.
haal: de platte broden, de
matzes, de bittere kruiden,
De kinderen hebben dan
de vier bekers met wijn, bot
over het Pesach geleerd, het
van een lam, eieren, water
Joodse Paasfeest. Tijdens
en zout. Jezus vierde ook dit
de sedermaaltijd wordt het
feest, maar Hij veranderde
verhaal over de uittocht uit
Egypte verteld, toen God Zijn het op Witte Donderdag in
het feest van de Heilige Comvolk redde uit de slavernij.

munie waar Hij zichzelf aan
alle mensen gaf in het brood
en de wijn.
Sinds die avond herdenken
de priesters dit tijdens de
Heilige Mis. We noemen dit
de Heilige Eucharistie. Wanneer de priester de woorden
van Jezus zegt, dan gebeurt
er iets heel bijzonders: Jezus
komt bij ons! Met deze eerste
ontmoeting zijn we al samen
op weg naar de dag dat de
kinderen voor de eerste keer
dit wonder gaan mee maken.
Namens de Communiegroep,
Pilar Casanova

REGIO-NIEUWS HEILIG VORMSEL
Op 24 oktober luidden de
klokken van de O.L.V. Geboortekerk in Uitgeest voor een
bijzondere viering. Achttien
vormelingen uit onze regio
ontvingen die avond het H.
Vormsel. Deze viering was uitgesteld vanwege Corona en
is nu met aangepaste maatregelen gehouden. In de kerk
waren alleen de vormelingen,
Bisschop Hendriks, Pastoor
Kaleab, Kapelaan Teun Warnaar, een aantal leden van
het koor “Eigen Wijs”, de fotograaf en enkele leden van de
werkgroep. De ouders waren
verdeeld over de pastorie en
De Klop met iemand van de
werkgroep. Via livestream
waren zij verbonden met de
viering in de kerk, mogelijk
gemaakt door de technische
medewerking van Niels Bleeker. Tijdens het hoogtepunt
in de viering - het toedienen
van het H. Vormsel - kwamen
de familieleden in de kerk en
konden zij van de zalving met
chrisma getuige zijn.

van God, in de kracht van de
Heilige Geest.” Mgr. J. Hendriks wenste de vormelingen
toe dat zij door het Vormsel
geïnspireerd worden door de
H. Geest om iets moois voor
anderen te doen en dat zij
voelen dat God aanwezig is
en van hen houdt. Met de
zegen en ”het allerleukste
liedje” werd deze bijzondere
viering afgesloten. De werkgroep feliciteert de vormelingen en wenst hen toe goede
christenen te mogen worden.

Na een lied en de voorbeden werd bekend gemaakt
hoeveel geld de vormelingen
hadden opgehaald tijdens de
sponsorfietstocht “Tieners
fietsen voor tieners” in september. Een mooi bedrag van
€ 375 werd overhandigd aan
Elly Dantuma
mevrouw Solano en zij zorgt
dat dit naar de tieners in Costa Rica gaat.
Is er een kindje geboren...
Daarna werden de jongeren
Bent u thuis langdurig
uitgenodigd om na het Vormziek... Wenst u thuis de
sel deel te nemen aan de
communie te ontvangen...
jongerenactiviteiten in de
Gaat één van uw
regio. Door het H. Vormsel
kinderen het huis uit of
ben je een “gezalfde”. Dat
gaat u zelf verhuizen...
betekent dat je een opdracht
Wordt u opgenomen in
het ziekenhuis...
mee krijgt: “wees net als
Jezus een teken van de liefde
Zijn er soms nog andere
bijzonderheden of wensen?
Laat het graag even
NEEM OOK EEN KIJKJE
weten aan het
OP DE WEBSITE VAN ONZE PAROCHIE:
Parochiesecretariaat,
tel.: 232220.
www.laurentius-maria.nl

WIJKCONTACT

HIJ IS ER WEER: DE GERARDUS KALENDER
ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT!
De Gerarduskalender is een
scheurkalender met elke
dag op de voorkant een
spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het
motto: “elke dag een beetje
spirit!” Op de achterkant
staan afwisselend moppen,
gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie
over verschillende onderwer-

pen. De kalender is bedoeld
om elke dag goed te kunnen
beginnen. De spreuk op de
voorkant en de moppen,
puzzels en informatie op de
achterkant geven u aan het
begin van de dag een positief
gevoel.
De kalender wordt elk jaar
met zorg en plezier samen-

KICA-NIEUWS
Iedereen vraagt zich af: hoe
zullen wij dit jaar Kerstmis
vieren? Bij de KiCa-Club
weten wij het ook niet en of
we wél of niet samen zullen
mogen komen. Zoveel onzekerheden! Maar één ding
weten wij zeker: in de nacht
van 25 december, 2020 jaar
geleden, werd Jezus in een
armoedige stal geboren. We
willen de geboorte van Jezus,
die juist zoveel van de kinderen houdt, niet ongemerkt
voorbij laten gaan. We gaan
ontzettend ons best doen
om een manier te vinden
om, met de kinderen van de
KiCa-club, Kerstmis te vieren: met een livestreamquiz,
een online feest of (hopelijk)
heerlijk samen in onze zalen
van het Parochiecentrum.
Wilt u aan ons, begeleiders
van de jeugdgroepen en
aan de jeugd van de Paro-

gesteld door een uitgebreide
redactie van personeel en
vrijwilligers rondom Klooster
Wittem. De opbrengst van
de kalender komt ten goede
aan alle activiteiten die vanuit
Klooster Wittem worden
georganiseerd (zie ook
www.kloosterwittem.nl).
De Gerardus kalender, inclusief schild, kost: € 7,95 en
is verkrijgbaar bij Elly Dantuma, tel: 0251 - 238407
en Jan van der Geest,
tel: 06 - 21681961.

chie denken, wanneer u
een kaarsje bij Maria gaat
aansteken? We hebben uw
gebed nodig! Alvast bedankt,
namens alle begeleiders, kinderen, tieners en jongeren,
Kinderen mogen meedoen
met de KiCa-Club vanaf groep
5. Heeft uw kind geen uitnodiging ontvangen? Of heeft
u vragen? Stuur dan een
mailtje naar Pilar Casanova,
pilar.casanova@xs4all.nl.
Liever bellen? Dat kan op
245786 of 06-52134152.
Graag tot ziens bij de KinderCatechese-club!
Pilar Casanova en Pepita Miralles

ALLERHEILIGSTE
De uitstelling van het
Allerheiligste vindt plaats
elke eerste vrijdag
van de maand in de
Laurentiuskerk van
13.30 tot 15.30 uur.

HEEMSKERK FM
Bisschoppelijke Adventsactie
De Bisschoppelijke Adventsactie (28 november t/m 20
december) heeft als thema ‘Delen smaakt naar meer’.
Adventsactie wil bijdragen de honger de wereld uit te helpen.
Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. En
kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding.
De armoedeval wordt het ook wel genoemd: de cyclus van
armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer
armoede. De armoedeval krijgt mensen al op jonge leeftijd in
haar greep en slechts weinigen weten eraan te ontsnappen.
Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn. Adventsactie wil daar iets aan doen.
Uit de vier projecten hebben Uitgeest en Heemskerk het campagneproject gekozen van de gemeenschappelijke akkers
voor ontheemde gezinnen in de Democratische Republiek
(DR) Congo. In het Masisi-gebied leven duizenden mensen,
gevlucht voor extreem geweld. Zij hebben dringend behoefte
aan voedsel. Adventsactie steunt het project waarbij 50 ontheemde gezinnen gezamenlijk zelf groenten, granen en fruit
kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond
en gevarieerd voedsel. Daarmee willen we de vicieuze cirkel
helpen doorbreken.
Laten we wat van onze eigen ‘rijkdom’ uitdelen en dit
Adventsproject steunen. Het is bij het schrijven van dit stukje
nog niet duidelijk of we, in verband met corona, rond de Kerst
onze kerken weer mogen bezoeken. U kunt uw financiële bijdrage voor dit project natuurlijk ook overmaken.
Het rekeningnummer van de Bisschoppelijke
Adventsactie is: NL89 INGB 0653 1000 00.

Op maandagavond 14 december kunt – uiteraard onder
voorbehoud – luisteren naar
de viering van zondagochtend 13 december vanuit de
Laurentiuskerk. Aansluitend
geeft Diaken Marcel de Haas
uitleg over de tijd tussen
Advent en het Hoogfeest van
Kerstmis, de geboorte van
Jezus Christus.
De uitzending is te beluisteren van 20.00 uur tot 22.00
uur via de kabel 104.5, via
de ether FM 107.4 en tevens
digitaal op Ziggo kanaal 782.

OPENINGSTIJDEN
KERKHOF:
van 9.00 tot 17.00 uur

UIT HET BESTUUR

De virtuele vergadering van
het locatieteam Heemskerk
wordt geopend door Hans
Duin met een toepasselijk
gebed over corona. “Wees
nabij de artsen, verpleegsters, onderzoekers en alle
medische professionals die
willen genezen, getroffenen
helpen en zichzelf in een
kwetsbare positie plaatsen.
Mogen zij Uw bescherming
en vrede kennen.”
Hervatting
weekendvieringen
Naar alle waarschijnlijkheid duren de verscherpte
coronamaatregelen van de
overheid na medio november nog wel enige tijd voort.
Het Parochiebestuur wil
de weekendvieringen met
ingang van het weekend van
21 en 22 november weer
gaan hervatten. Momenteel wordt gewerkt aan de
uitwerking van een reserveringssysteem dat, als u
deze HELM leest, inmiddels
geïntroduceerd zal zijn. Voor
de wijze van reservering
(inclusief de spelregels) verwijzen wij u naar de website
van onze Parochie. Het zal
betekenen dat we maximaal
30 kerkgangers per viering
(exclusief bedienaren) kunnen toelaten. Hoewel wij
graag een uitnodigende kerk
willen zijn, vertrouwen wij op
uw begrip voor deze situatie.
Naar verwachting zullen ook
de vieringen rond Kerstmis
en Oud & Nieuw heel anders
verlopen dan dat u gewend
bent. We zullen pas half
december in staat zijn om
aan te geven wat er wel of
niet mogelijk is. Voor actuele mededelingen hieromtrent verwijzen wij u wederom naar onze website.
Kapelaan Teun Warnaar
krijgt benoeming in
Haarlem
Kapelaan Teun Warnaar is
met ingang van 1 januari
2021 benoemd als Kapelaan in het samenwerkingsverband van RK Haarlem en
BOAZ, een regio die bestaat
uit acht kerken inclusief
de St. Bavo Kathedraal. Hij
gaat daarbij nauw samenwerken met de vicarisgeneraal van het Bisdom
Haarlem-Amsterdam dr.
B.J. Putter. Teun is ruim
drie jaar als Kapelaan werkzaam geweest in onze regio
IJmond-Noord en heeft in
die periode veel contacten
opgebouwd.

Als Parochiebestuur en pastoresteam betreuren wij dat
hij als energieke en jonge
Kapelaan onze regio verruilt
voor een volgende aanstelling, maar uiteraard feliciteren wij hem van harte met
deze belangrijke stap in zijn
verdere ontwikkeling als
priester. Als opvolger van
Kapelaan Teun komt Diaken
Jaider Chantre Sanchez,
afkomstig uit Colombia,
naar onze regio. Hij heeft
zijn studie theologie inmiddels afgerond. Hij verblijft
momenteel in Zuid-Frankrijk
en als alle papieren in orde
zijn komt hij naar onze regio
toe. Hopelijk gebeurt dat
nog in de maand november
en is er voor Kapelaan Teun
voldoende tijd om een aantal van zijn werkzaamheden
aan Diaken Jaider over te
dragen. Daarnaast zal Pastor
Gerard Bruggink, rector van
de Tiltenberg, tijdelijk gedurende de zondagen inzetbaar
zijn voor vieringen.
Versterking voor
De Heemsklokjes
Het kinderkoor De Heemsklokjes wordt al ruim dertig
(!) jaar verdienstelijk begeleid door dirigente Marianne
van Gemert. Met Marianne
is gesproken over de toekomst en haar persoonlijke
betrokkenheid bij dit koor.
Zij wil graag als dirigente
doorgaan, maar tegelijkertijd
is het belangrijk dat hetgeen
Marianne heeft opgebouwd,
wordt gewaarborgd voor de
toekomst. Onlangs is met
Remko, Imelda en Femke
Ooijevaar gesproken over
ondersteuning van Marianne
en De Heemsklokjes.
Femke volgt een opleiding
aan het conservatorium en
speelt onder meer heel mooi
harp. Ze heeft zelf jarenlang in De Heemsklokjes
gezongen. Remko, Imelda en
Femke hebben zich bereid
verklaard Marianne en pianiste Gerda van Huffel te
gaan helpen. Wij hopen en
vertrouwen op een mooie
samenwerking! De Heemsklokjes, maar ook de KiCaClub, die zich richt op kindercatechese voor de allerkleinsten van 4 tot 6 jaar,
geleid door Pilar Casanova,
zijn ‘pareltjes’ die we als
Parochie moeten koesteren!

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Door de onzekere corona-situatie kunnen wij op dit moment helaas nog geen
mededelingen doen over de vieringen rond Kerstmis en Oud en Nieuw. Wij adviseren
u rond half december de website van onze Parochie te raadplegen voor aankondiging
van vieringen en noodzakelijke reserveringen (zie: www.laurentius-maria.nl).
Het Parochiebestuur vertrouwt op uw begrip hiervoor.

Uit het Doopboek
18 okt. Logan van den Berg
De Omloop 20,
Nieuwe Niedorp

Laurentiuskerk

Uit het Rouwboek
12 okt. Klazina BeentjesZandvliet (92)
M. v. Heemskerckstr. 4
15 okt. Petronella Veldhuisde Jeu (94)
Raadhuisstraat 32
15 okt. Walter van Koppen (59)
Mahlerstraat 29
16 okt. Gelines Bergenhenegouwen (83)
Maerelaan 9
26 okt. Theodora van GalenWeenink (87)
Zamenhof 48
27 okt. Johannes Kuil (87)
Nic. Hennemanpad 87
31 okt. Joep van Montfort
(26)
Sweelinckstraat 9

Mariakerk
Datum/tijd

Viering

Geen viering

Za. 5 dec.

Geen viering

Zo. 6 dec.
11.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Zo. 6 dec.
16.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Za. 12 dec.
19.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab

Za. 12 dec.

Geen viering

Zo. 13 dec.
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab

Zo. 13 dec.
16.00 uur

Eucharistieviering
Father Mathew

Za. 19 dec.

Geen viering

Za. 19 dec.
19.00 uur

Eucharistieviering
Father Mathew

Zo. 20 dec.
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab

Zo. 20 dec.
16.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Datum/tijd

Viering

Za. 5 dec.

REGIONALE ALLERZIELENVIERING OP TV:
UITSTEKEND ALTERNATIEF
Dit jaar op 2 november werden onze dierbare overledenen herdacht in een indrukwekkende Allerzielenviering
vanuit de Onze Lieve Vrouwe
Geboortekerk te Uitgeest.
Deze viering was voor alle
parochianen te volgen op TV

en via YouTube. Vanuit de
hele regio werden met eerbied en liefde de namen van
de overledenen van het afgelopen jaar genoemd en herdacht en voor ieder van hen
werd een kaars aangestoken.
Diaken Marcel de Haas had
een mooie toepasselijke ver-

kondiging en de viering werd
omlijst met schitterende
muziek.
In deze coronatijd was het
een uitstekend alternatief
voor de Allerzielenviering die
anders in de eigen Parochie
wordt gehouden.

ALLERZIELEN IN LAURENTIUSKERK
aan de kosters, koorleden,
organisten en sopraan Mirjam
Betjes die dit mogelijk hebben gemaakt.

De viering van Allerzielen
was de afgelopen jaren een
ingetogen en warm gebeuren.
Velen kwamen naar de kerk
om hun dierbaren die hen in
het afgelopen jaar waren ontvallen, te gedenken. Met eerbied werd de naam uitgesproken, de datum van overlijden
genoemd en kon men een
speciale kaars aansteken. Na
afloop van de viering gingen
velen naar het Laurentiuskerkhof of de Urnenmuur om
een graflichtje te plaatsen bij
de laatste rustplaats van hun
dierbare.

geluisterd hebben naar het
speciale muziekprogramma,
samengesteld en uitgevoerd
door dirigent/organist Bert
Stolwijk, organist Kees van
Unen, enkele heren van het
Laurentiuskoor en sopraan
Mirjam Betjes.

In 2020, het jaar van de
Corona-pandemie, was een
viering in de kerk en gang
naar het kerkhof, door alle
beperkende maatregelen,
niet mogelijk. Toch meenden de kosters, koorleden
en organisten dat de Laurentiuskerk, op de avond van
Allerzielen open te moeten
stellen. Hierdoor was de
mogelijkheid tot persoonlijk
herdenken en een graflichtje
te plaatsen bij de Herdenkingskapel of een kaarsje op
te steken bij Maria.

60+?
WORD DAN LID VAN KBO HEEMSKERK

Het was bijzonder om te zien
hoeveel mensen hiervan
gebruik hebben gemaakt en

Namens de genoemde
vrijwilligers,
Wout de Reus

De KBO (Katholieke Bond voor
Ouderen) is een maatschappelijke belangenorganisatie van
en voor senioren, van wie er
velen parochiaan zijn van onze
Parochie en die wordt bestuurd
door vrijwilligers.
De KBO werkt samen met de
PCOB (Protestants-Christelijke
Ouderen Bond) en samen
hebben zij ook landelijk een
belangrijke stem in Den Haag.
Zij behartigen uw belangen:
zorg, inkomen, veiligheid en
mobiliteit, hulp en advies via
de KBO-servicelijn, korting op

uw zorgverzekering, op producten, diensten en hulp bij
gebruik van digitale apparaten
en altijd dichtbij! U ontvangt
10 keer per jaar het ledenmagazine en het blad “Grijs/Wijs”.
Het lidmaatschap kost € 24
per jaar. Aanmelden kan bij
J. van Eerden, tel.: 675 859
of per e-mail:
hans@timmer.com (secretaris).

Opbrengst collectes
10/11 okt.
t/m 7/8 nov.
3 660,49
Kerkbijdrage
De grootste financiële steun
voor uw Parochie is uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans, onder andere voor het
vele vrijwilligerswerk in het
pastoraat, voor het onderhoud aan onze kerkgebouwen
en nog vele andere activiteiten. Per eind oktober 2020
is de stand gekomen op
3 70.698,02. Aan allen die
hieraan hebben bijgedragen
onze hartelijke dank.

SLUITINGSDATA
KOPIJ HELM
Nr. 5 (jan.)
Nr. 6 (febr.)

7 dec.
11 jan.

Kopij kunt u bij voorkeur
per e-mail sturen aan
laurentius-maria@hetnet.nl.
De redactie behoudt zich
overigens het recht voor
zelfstandig wijzigingen
aan te brengen in de
aangeleverde kopij.
Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst.
Parochiebestuur
Heemskerk, Castricum/
Bakkum, Uitgeest

De vele graflichtjes (70) bij
de Herdenkingskapel en
de kaarsjes (105) bij Maria
gaven aan dat velen de
mogelijkheid tot een persoonlijk herdenken en stil gebed
op deze bijzondere avond zeer
op prijs stelden. Veel dank

6 nov. Jacobus Leek (86)
El Santa, Beverwijk
7 nov. Andreas Numan (84)
Don Boscostraat 2
7 nov. Anna Sijmons-de Wit
(93)
Heemswijk 1

Pastoor Kaleab Masresha
Shiferaw, voorzitter
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Wim van der Meer, secretaris,
Castricum
Wilma Groot, lid, Uitgeest
Wim Brugman, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid,
Castricum

Secretariaat
Dorpsstraat 113,
1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

Locatieteam Heemskerk
Parochie
H. Laurentius/H. Maria
Pastoor Kaleab Masresha
Shiferaw, voorzitter
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Rita Dufrenne, lid
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

R.K. Parochie
H. Laurentius/
H. Maria
Pastoraal team
Pastoor Kaleab Masresha
Shiferaw (tel.: 06-18831825)
Kapelaan Teun Warnaar
(tel: 06-13997625)
Pastor Anton Overmars
(tel.: 06-28963045)
Diaken Marcel de Haas
(tel.: 06-30539841)
Parochiecentrum
Laurentiuskerk/
secretariaat beide kerken:
A. Verherentstraat 2
1961 GD Heemskerk
Tel. 0251 - 232220
E-mail:
Laurentius-Maria@hetnet.nl
www.laurentius-maria.nl
Het Parochiecentrum is
geopend op maandag, dinsdag
en vrijdag van 9.30 tot 12.30 u.
Woensdag en donderdag
gesloten.
Parochiecoördinator:
Marieke Berends
Mariakerk/Pastorie De Gave
Spoellaan 1
1964 TA Heemskerk
Tel. 0251 - 232788
Laurentiuskerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL65 INGB 0000 114474
Mariakerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL20 INGB 0000 195503
Bankrekening beide kerken
NL34 RABO 0363 461450

