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TWEE TORENS... 
ÉÉN PAROCHIE

In dit nummer o.a.: 

• Snel op de hoogte zijn van 
Parochienieuws: 
meld u aan voor de nieuwsbrief 

• MOV roept op tot steun voor  
“Opleiding voor mensen met  
een handicap” in Sierra Leone

• Denk bij het boodschappen  
doen aan de cliënten van  
de Voedselbank

WIJKCONTACT 35 JAAR

Dat merken we niet alleen 
in onze Parochie, maar ook 
organisaties als de Zonne-
bloem, Humanitas en de pro-
testantse kerk. In dit artikel 
wil ik echter vooral ingaan 
op de mooie dingen die het 
Wijkcontact de afgelopen 
35 jaar gedaan heeft en nog 
steeds doet. In het plaatje bij 
dit artikel, dat is samenge-
steld voor een ‘dag voor de 
werkgroepen,’ staan de taken 
mooi weergegeven. 

Rijk der hemelen 
Dit kopje doet wellicht wat 
vreemd aan, maar als ik 

Vijf jaar geleden schreef Ria van den Berg een mooi 
stuk over het Wijkcontact in deze rubriek van de HELM. 
Dat was toen ter gelegenheid van het 30-jaar bestaan 
van deze werkgroep in onze Parochie. Nu vijf jaar later, 
bij het volgende lustrum, mag ik het mooie werk van het 
Wijkcontact nogmaals bij u onder de aandacht brengen.

terugdenk aan enkele taken 
die het Wijkcontact nu door 
gebrek aan vrijwilligers niet 
meer kan uitvoeren, dan komt 
deze term toch bij mij op. 
We mogen ons als gelovige 
mensen namelijk richten op 
het Rijk der hemelen. Door 
hier op aarde goede daden 
te tonen, kunnen we er al 
iets van proeven. Een taak 
van de werkgroep die door 
gebrek aan vrijwilligers helaas 
niet meer door kan gaan is 
het thuis bezorgen van de 
communie. Wat fijn vonden 
mensen die zelf niet naar de 
H. Mis konden gaan het toch 
om de communie thuis te 
mogen ontvangen! Dat was 
voor hen een stukje hemel op 
aarde. En wat te denken van 
het altaarbloemetje? Laten 
bloemen niet het wonder van 
Gods schepping zien? En is 
het dan niet geweldig als je 
een bloemetje thuis bezorgd 
krijgt als je een moeilijke tijd 
doormaakt? Daarom is het 
erg jammer dat de werkgroep 
dit nu los heeft moeten laten. 

Een ander mooi voorbeeld 
wil ik nog noemen: het zie-
kenhuisbezoek. Jarenlang 
hebben vrijwilligers namens 
de kerk mensen die in het 
ziekenhuis lagen opgezocht. 
Door de privacy-wetgeving is 
dit nu erg moeilijk geworden 
en kan het alleen nog als de 
familie zelf een verzoek doet 
aan de kerk om iemand langs 
te laten komen. Als je daar 
in je ziekenhuisbed naar de 
witte muren ligt te kijken en 
je merkt dat er iemand de 
moeite neemt op je op te 
zoeken, helpt dat zeker om je 
iets beter te voelen!

Betrokken bij de 
sacramenten 
De katholieke kerk kent zeven 
sacramenten die belangrijke 
pijlers in ons geloofsleven 

vormen. Bij enkele daarvan 
heeft het Wijkcontact ook 
een rol (gehad). Ik noemde 
al de Heilige Communie, dat 
een sacrament is dat we 
iedere eucharistieviering weer 
mogen beleven als uitdruk-
king van onze verbondenheid 
met Christus en de geloofs-
gemeenschap. Maar het leven 
als gelovige begint natuurlijk 
met het doopsel. Voor de 
meesten van ons was dat al 
vlak na de geboorte. We zijn 
toen opgenomen in de kerk. 
Zoals u op het plaatje kunt 
zien bij het woord ‘doopsel’ 
hoort daar in onze Parochie 
ook een doopschelp bij als 
blijvende herinnering. Uit een 
bericht uit 2003 kon ik aflei-
den dat er in dat jaar wel 73 
doopschelpen via het Wijk-
contact waren uitgegeven. 
Het afgelopen jaar waren dat 
er helaas nog slechts 8. Maar 
God kijkt niet naar aantal-
len, Hij is blij met ieder nieuw 
lid van de Kerk! Denk maar 
aan Jezus die op zoek ging 
naar het verloren schaap, zo 
geldt ook voor ieder nieuw 
gedoopt leven dat er vreugde 
in de hemel is. Het huwelijk 
is een ander sacrament dat 
voor de kerk heel waardevol 
is. Het is immers een beeld 
van Gods trouwe liefde voor 
ons. Daarom wordt in de kerk 
niet alleen het huwelijk zelf 
gevierd, maar ook de zilveren 
en gouden jubilea. Vanuit het 
Wijkcontact zijn bij die gele-
genheden al heel wat kaarsen 
uitgereikt als herdenking aan 
die heugelijke momenten. 

Het contact blijft nodig
In deze tijd van Corona moe-
ten we natuurlijk voorzichtig 
zijn met bezoek. Maar con-
tact tussen mensen blijft erg 
belangrijk. De leden van het 
Wijkcontact hebben in de 
loop der jaren gemerkt dat de 
aandacht die aan de medepa-

rochianen wordt gegeven echt 
gewaardeerd wordt. Heel veel 
mensen vinden het fijn als 
je hen opzoekt met een ver-
jaardagskaart of een altaar-
bloemetje. Of wanneer er 
iemand is overleden, want het 
proces van rouwverwerking 
is vaak langdurig en praten 
over de dierbare overledene 
helpt daarbij. Het Wijkcontact 
heeft al heel wat keren een 
luisterend oor mogen bieden. 
Dat is ook een van de wer-
ken van barmhartigheid: de 
bedroefden troosten. Daarom 
wordt wanneer bezoekjes niet 
kunnen doorgaan, regelma-
tig contact gezocht per tele-
foon. En de werkgroep zorgt 
er in ieder geval voor dat de 
verjaardagskaarten bezorgd 
worden. Hierbij is de kant-
tekening te maken dat dit niet 
meer vanaf het bereiken van 
de 70-jarige leeftijd gebeurt, 
zoals op het plaatje nog te 
zien is, maar inmiddels door 
‘personeelsgebrek’ pas van 
de 80-jarige leeftijd.  

Op naar de 40 jaar? Maar 
wel met versterking!
Of het Wijkcontact over vijf 
jaar nog steeds bestaat is 
allerminst vanzelfsprekend. 
Veel van de leden zijn nu de 
leeftijd van 80 jaar al gepas-
seerd en wie volgt hen op? 

De huidige leden zijn nog 
goed gemotiveerd, maar als 
we als Parochie dit werk ook 
op langere termijn nog door 
willen laten gaan, zullen zich 
nieuwe mensen moeten aan-
melden. Hopelijk gebeurt dit, 
want het zou echt jammer 
zijn als we deze diensten van 
naastenliefde straks moeten 
missen in onze Parochie. Als 
u zich wilt aanmelden, bent u 
van harte welkom. Dit kan via 
het Parochiesecretariaat. 

Richard Numan

Waardevol werk 
Ik heb gesproken met Ria 
Gooijer en met Jo Moerel, die 
beiden een coördinerende 
rol hebben binnen het Wijk-
contact van onze Parochie. 
In beide gesprekken conclu-
deerden we dat de aantal-
len bezoekjes de afgelopen 
jaren wel zijn terug gelopen. 
Dit is een feit waar we niet 
om heen kunnen, maar dat 
neemt niet weg dat het werk 
nog steeds waardevol is. 
Feit is ook dat het in onze 
tijd steeds moeilijker lijkt 
te zijn om mensen warm te 
maken voor vrijwilligerswerk. 

RESTAURATIE GLAS-IN-LOOD  
RAMEN LAURENTIUSKERK
Voor de restauratie van de glas-in-loodramen van de 
Laurentiuskerk hebben wij uw financiële hulp hard nodig! 
Steun ons op bankrek.nr.: NL83 INGB 065 601 22 42  
o.v.v. Ramen Laurentiuskerk. Alvast heel hartelijk bedankt! 



Missionarissen
Toen ik in Colombia woon-
de, leerde ik op school dat 
heel veel Nederlandse mis-
sionarissen naar Zuid-Ame-
rika waren gekomen om het 
katholieke geloof te ver-
kondigen. Europa kende de 
boodschap van Jezus Chris-
tus. De eerste priesters die 
wij hebben gekend, waren 
Nederlanders, Spanjaarden 
en Fransen.

In deze tijd zijn de rollen 
omgedraaid. Europa heeft 
missionarissen nodig. 

Levende getuigenis
We hebben het in onze 
eigen Parochie gezien: 
priesters uit verschillende 
landen zijn de afgelopen 
jaren hier geweest om hun 
werk voor Christus en zijn 
Kerk te doen: uit Ethiopië, 
Honduras, Italië, Polen, 
Malta, India en nu ook Eri-
trea en hopelijk binnenkort 
Colombia. 

Colombia
Colombia, daar kom ik van-
daan. Een land dat heel 
beroemd is vanwege de 
allerbeste koffie die er is, 
de muziek (denk aan Sha-
kira!), orchideeën en rozen, 
maar helaas ook drugs. 

Het geloof speelt een heel 
grote rol in mijn land. Bijna 
iedereen gaat naar de kerk 
en de priesters hebben 
een belangrijke status in 
de maatschappij. Katho-
liek zijn is vanzelfsprekend: 
het geloof krijg je mee van 
je ouders, op school, in je 
Parochie… 

De overgang naar Neder-
land was voor mij heel 
groot; niet alleen de taal 
en de gewoontes, maar de 
realiteit van het katholieke 
geloof. Dat lijkt te verdwij-
nen, maar toch hebben wij 
hoop en dat kan ik zien in 
veel dingen in onze Paro-
chie: de Eerste H. Commu-
nicanten, kindercatechese, 
vormelingen, tieners en jon-
geren die heel bewust voor 
het geloof kiezen en naar 
de kerk komen.

Op dit moment mag ik ook 
8 jongeren en 2 volwas-
senen begeleiden op hun 
weg naar de Sacramenten. 
Daar hebben ze zelf om 
gevraagd, omdat zij zich 
geroepen voelden door de 
Heer. Wat een grote verant-
woordelijkheid voor mij, de 
begeleiders, maar ook voor 

u als parochianen. Want u 
bent de levende getuigenis 
van het katholieke geloof.
 
40-Dagentijd 
Een woestijn is een plaats 
van droogte, waarin niets 
groeit. Maar het kan ook 
een plek zijn van stilte, rust 
en bezinning. In een woes-
tijn kunnen wij nog een 
oase vinden waarbij wij ook 
water kunnen drinken om 
onze dorst te lessen.

De 40-dagentijd is precies 
als die oase in de woestijn. 
Het is een tijd om ons in 
het geloof te verdiepen en 
onze vriendschap met God 
te versterken.

Het is ook een tijd om ons 
bewust te worden van onze 
zwakheden en vergankelijk-
heid. Dat wij niet bestemd 
zijn voor deze wereld, maar 
voor de eeuwigheid in de 
aanwezigheid van God onze 
Vader. De Kerk vraagt ons 
om in deze bijzondere tijd 
te vasten, te bidden en 
extra aandacht te hebben 
voor onze naaste. 

Vasten en bidden
Het is een oud christelijk 
gebruik om ons bewust te 
worden van onze afhanke-
lijkheid van God en dank-
baar te zijn voor alles wat 
we hebben. 

Teresa van Avila zei dat 
bidden praten met God is 
alsof je met een vriend in 
gesprek bent. Door het bid-
den versterken wij onze 
band met God. 

Omzien naar onze naaste
Wat de kerk ook van ons 
vraagt in deze tijd is er zijn 
voor de ander, als broeders 
en zusters van elkaar. Je 
hoeft geen buitengewone 
daden te doen voor jouw 
naaste, gewoon er zijn, dat 
de mensen om je heen zich 
niet alleen voelen. Dat zij 
door jou de aanwezigheid 
van God kunnen ervaren. 

Met bidden en vasten wer-
ken wij aan onze persoon-
lijke relatie met God en de 
vrucht van deze relatie is 
de naastenliefde.

Verbonden in Christus, 

Jaider Chantre Sánchez
Diaken

Toen in januari duidelijk werd 
dat de kindermiddagen voor-
lopig niet door konden gaan, 
zijn we gaan bedenken hoe 
wij de kinderen toch konden 
bereiken. Na het diner en 
de eerste kindermiddag in 
december was er een goede 
band ontstaan met de kin-
deren. We willen deze band 
onderhouden totdat het weer 
mogelijk is om gezellig samen 
te komen voor catechese. Ja, 
ook wij zijn online gegaan! 

Op 7 februari hebben wij een 
eerste digitale kindermiddag 
gehad met het thema: “De 
Schepping: God geeft ons 
alles wat we nodig hebben”. 
In deze uitzending keken wij 
terug op de les van decem-
ber. De middag was vooraf 
opgenomen, maar ging om 
16 uur “in première” op You-
Tube, zodat de kinderen via 
de live chat konden groeten 

Vormelingen
Dit jaar maken we met de 
vormelingen gebruik van de 
Alpha Youth films. Daarin 
wordt onder andere op een 
heel duidelijke manier uit-
gelegd dat geloof en weten-
schap niet met elkaar in 
tegenspraak zijn. Hoe meer je 
je erin verdiept, hoe duidelij-
ker het wordt dat God er voor 
ons is: Hij heeft de wereld 
geschapen en aan ons gege-
ven om goed voor te zorgen. 
De eerste bijeenkomst ging 
daarom over de Schepping. In 
de tweede bijeenkomst heb-
ben wij gesproken over Jezus. 
Wie is Jezus? Hoe kan Hij nou 
de Zoon van God zijn? Het is 
duidelijk dat Jezus veel meer 
was dan een “goed mens” of 
“uitstekende leraar”. Tijdens 
de derde bijeenkomst hebben 
we die eerste twee bijeen-

Op 17 februari was het 
Aswoensdag. De hele kerk 
wereldwijd viert op deze dag 
het begin van de Vastentijd. 
De jeugdgroepen van onze 
regio werden altijd uitgeno-
digd om deel te nemen aan 
deze bijzondere viering, wan-
neer we met een askruisje 
een start geven aan de voor-
bereidingen op Pasen. 

Vanwege de corona-maatre-
gelen en het beperkte aantal 
mensen dat in de kerk kan 
samenkomen, hadden wij 
voor de jeugdgroepen een 
online viering bedacht als 
alternatief om samen, vanuit 

en meedoen met de quiz. 
We begonnen met een klein 
toneelstukje en daarna werd 
het verhaal van de Schepping 
voorgelezen uit de “Bijbel in 
gewone taal”, aan de hand 
van mooie platen. Er werd 
gezongen en we speelden de 
quiz. Het was leuk om te zien 
hoe alle kinderen meededen 
en reageerden op de liedjes. 
Tot slot vertelde Diaken Jai-
der in de kerk wat het Schep-

komsten verbonden met het 
begin van de geloofsbelijde-
nis. Daarin spreken gelovigen 
immers uit dat God, Vader 
en Schepper is en dat Jezus 
Zijn eniggeboren Zoon is. Bij 
het ontvangen van het Heilig 
Vormsel zullen de vormelin-
gen de geloofsbelijdenis zelf 
uitspreken als de Bisschop 
hen vraagt naar hun geloof. 

Tieners en jongeren
We zijn ook met de tieners en 
jongeren online gegaan. En 
ook hierbij zijn de Alpha Youth 
films een geweldig hulpmid-
del. Op hun eigen niveau kun-
nen de tieners en jongeren 
met elkaar praten over de 

thuis, een start te geven aan 
de Vastentijd: een handen-
wassing. Tijdens deze mooie 
viering met Diaken Jaider, 
hoorden we over de beteke-
nis van Aswoensdag en het 
askruisje en ook waarom een 
handenwassing een beteke-
nisvol gebaar kan zijn voor 
ons in deze tijd van corona. 
Na de viering konden de jong-
ste kinderen blijven voor een 
speciale kindercatechese 
over de Vastentijd en om 
samen een vastenkalender en 
een kruisje te knutselen. U 
kunt deze uitzendingen terug-
kijken op ons kanaal op You-
Tube: Katholieke Kerk Regio 
0251.

Namens de 
Kindercatechesegroepen, 
Pilar Casanova

pingsverhaal te maken heeft 
met de Communie: In de Bij-
bel lezen wij hoe God telkens 
een weg naar de mensen 
heeft gezocht om zich bekend 
te maken en om een relatie 
met ieder van ons op te bou-
wen. In de Tuin van God was 
God bij de mensen aanwezig 
en de mens kon ook bij God 
zijn. In de Eucharistie zien we 
dat verlangen van God om bij 
ons te zijn: Hij komt naar ons 
toe in het Sacrament en deelt 
zich aan ons uit!

U kunt deze uitzendingen 
terugkijken op ons kanaal 
op YouTube: Katholieke Kerk 
Regio 0251.
We danken Niels Bleeker van 
het stream-team die zoveel 
tijd heeft besteed om dit 
mogelijk te maken.

Namens de Communiegroep,
Pilar Casanova

inhoud van de films en over 
hoe het geloof een rol speelt 
in hun eigen leven. Tijdens 
de 40-dagentijd hebben we 
ter voorbereiding op Pasen 
elke zondag een online bij-
eenkomst met de 12-16 jari-
gen en een met de 16+ers. 
Maar we hopen natuurlijk dat 
we gauw weer echt bij elkaar 
kunnen komen!
Als je niet eerder voor een 
tiener-/jongerenbijeenkomst 
bent uitgenodigd, kun je mij 
via e-mailadres sindo@xs4all.
nl vragen om je op de hoogte 
te houden.

Mede namens Diaken Jaider  
en de begeleidsters van 
Vormselgroep Pina Russo, 
Daniëlle Hummel en Thamsen 
Vossen.

Sindo Núñez Queija

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

YOUTH0251
NIEUWS VAN VORMELINGEN, TIENERS EN JONGEREN

KINDERCATECHESE: VASTENTIJD
Op maandagavond 8 maart 
wordt de viering van zondag-
ochtend 7 maart uitgezonden 
vanuit de Mariakerk en ook 
het derde verhaal over Sint 
Joseph.
Op maandagavond 29 maart 
wordt de viering van zondag-
ochtend 28 maart uitgezonden 
vanuit de Laurentiuskerk. Na 
deze viering volgt door Diaken 
Marcel de Haas een toelich-
ting op de Goede Week en op 
het Hoogfeest van Pasen.

De uitzendingen zijn van 
20.00 tot 22.00 uur te beluis-
teren op Heemskerk FM via 
de kabel FM 104.5, via de 
ether 107.4 en tevens digitaal 
op Ziggo kanaal 782.

HEEMSKERK FM



UIT HET BESTUUR

Op donderdag 21 januari
kwam het Locatieteam 
wederom digitaal bij elkaar 
om alle lopende zaken door 
te spreken. Hoewel fysiek 
vergaderen veel aangena-
mer is, is het toch fijn om 
elkaar met behulp van Zoom 
te ontmoeten.

Ondergetekende opent de 
vergadering met een gebed 
dat kracht mag geven in 
deze turbulente tijd.

Opknapbeurt voor de 
Esplanadezaal
De Esplanadezaal in de 
Mariakerk heeft een flinke 
schoonmaakbeurt gehad. 
De vloer is door een bedrijf 
weer schoongemaakt en in 
de was gezet. De bovenra-
men en “Schipholdeuren” 
zijn gelapt en de gordijnen 
zijn weer gewassen en opge-
hangen. In de keuken is 
een nieuwe inbouwkoelkast 
gekomen. 

Met dank aan zaalbeheer-
ders Lidy Bosch en Frans 
Breeker voor de coördinatie 
van de werkzaamheden!

Achter in de keuken staat 
een bezem en er ligt altijd 
stoffer en blik. Dus, con-
troleer na activiteiten of de 
vloer van de zaal nog netjes 
is. Laten we er met elkaar 
voor zorgen dat de Esplana-
dezaal opgeruimd en schoon 
blijft!

Voortgang restauratie
glas-in-lood ramen 
Laurentiuskerk
De restauratie van de glas-
in-loodramen is in volle 
gang. Mocht u geïnteres-
seerd zijn in wat de werk-
zaamheden zoal inhouden, 
kijkt u dan eens op de web-
site van de Parochie. Hoofd-
koster Wout de Reus vertelt 
in een video wat er allemaal 
op de steigers gebeurt. Het 
demonteren, restaureren en 
weer terugplaatsen van al 
die ramen is een flinke klus, 
die met grote zorgvuldigheid 
wordt uitgevoerd. 

De voortgang van de werk-
zaamheden wordt wekelijks 
met aannemer Pronk Res-
tauratie en onze bouwtech-
nisch adviseur Bouwadvies 
Groot Holland besproken en 
waar nodig bijgestuurd. 

Onlangs werd het hoofdor-
gel met plastic ingepakt om 
te voorkomen dat stofvor-
ming tot beschadiging van 

dit instrument zou leiden. Zo 
mag deze restauratie bijdra-
gen aan het behoud van een 
mooie sacrale sfeer in deze 
monumentale kerk!

Start Actie Kerkbalans
Half januari is de Actie 
Kerkbalans weer van start 
gegaan. Voor iedereen is de 
kerk op een andere manier 
van waarde. Parochies
krijgen in deze tijden van 
corona geen subsidie.

We maken ons zorgen over 
het structurele effect dat 
de coronapandemie op de 
inkomsten van onze zes 
samenwerkende Parochies 
zal hebben. 

‘Geef vandaag voor de kerk
 van morgen’ is het thema 
voor de Actie Kerkbalans 
2021. Wilt u ook dat de kerk 
kan blijven doen waar ze al 
eeuwenlang voor staat? Geef 
dan vandaag voor de kerk van
morgen! Dat kan op rek.nr.
NL65INGB0000114474 
(Laurentiuskerk) of 
NL20INGB0000195503 
(Mariakerk) o.v.v. Actie
Kerkbalans. Wij danken u 
bijzonder hartelijk voor uw 
financiële steun!

Nog even dit…
Vaak wordt door of voor de 
zieke medemens onder ons 
in een terminale fase, vlak 
voor het sterven, de zieken-
zalving aangevraagd. Het 
pastoresteam wijst erop dat 
niet tot het laatste moment 
gewacht hoeft te worden, 
maar dat men bijvoorbeeld 
bij een chronische ziekte 
of verzwakking door ouder-
dom, ook al eerder om zie-
kenzalving mag vragen. Een 
ziekenzalving kan leiden 
tot herstel van lichamelijke 
krachten. Neemt niet weg 
dat ik u namens het Locatie-
team en Regiobestuur veel 
gezondheid toewens!

Volgende vergaderingen
Het Regiobestuur verga-
dert op woensdag 24 maart 
2021.

De eerstvolgende vergade-
ring van het Locatieteam 
Heemskerk staat gepland 
voor donderdag 8 april.

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Vastenactie ondersteunt wereldwijd tal van projecten die men-
sen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning bij het 
opstarten van een eigen onderneming. Samen met Uitgeest 
heeft Heemskerk dit jaar gekozen voor het campagneproject: 
“Opleiding voor mensen met handicap in Sierra Leone”.

Na elf jaar burgeroorlog en de recente Ebola-crisis staat de 
economie van Sierra Leone er slecht voor. In het land leven 
93.000 mensen met een beperking. Er bestaan veel voor-
oordelen over gehandicapten: ze worden gediscrimineerd en 
horen er niet bij. Kinderen met een handicap sterven vaker op 
jonge leeftijd aan ondervoeding en verwaarlozing. Vaak gaan 
ze niet naar school en vinden daardoor later nauwelijks werk. 
Ze zijn afhankelijk van familie. Voor gehandicapte vrouwen is 
de situatie nog slechter, want de ongelijkheid tussen man-
nen en vrouwen is erg groot. Zo blijft de cyclus van armoede 
bestaan.

De organisatie WESOFOD (Welfare Society for the Disabled) 
zet zich in voor de verbetering van het leven van mensen met 
een handicap. Dit project wil veertig mensen - gehandicapte 
vrouwen, jongeren en moeders met een gehandicapt kind - 
helpen met een beroepsopleiding en trainingen in het opzetten 
en leiden van een bedrijfje, zodat zij hun eigen inkomsten kun-
nen verdienen. Zo krijgen zij het gevoel dat ze bijdragen aan 
de samenleving en dat ook zij waardevolle burgers zijn. Ook 
worden maandelijks radio-uitzendingen verzorgd die de rech-
ten van mensen met een beperking bevorderen. 

Wilt u het project “Opleiding voor mensen met een handicap in 
Sierra Leone” steunen, dan kunt u uw financiële bijdrage over-
maken op rek.nr. NL 21 INGB 0000 0058 50 van de Bisschop-
pelijke Vastenactie. Dank u wel! 

Het is nog steeds erg onzeker of de Vastenactie-maaltijd dit 
jaar door kan gaan. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Lydia Vergouw-Dufrenne

NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE 

VERNIEUWDE WEBSITE VAN 

ONZE PAROCHIE:

www.laurentius-maria.nl

VOEDSELBANK: 
DENKT U BIJ HET BOODSCHAPPEN 
DOEN AAN ONZE CLIENTEN?
Allereerst wil ik alle parochianen bedanken die de 
afgelopen periode iets in de kratten hebben gedaan voor de 
cliënten van de Voedselbank! Het is fijn dat wij iets extra’s 
voor deze mensen hebben om uit te delen.

De vraag blijft om als u 
boodschappen gaat doen, iets 
extra’s mee te nemen voor onze 
cliënten wat houdbaar is; de 
kratjes blijven in beide kerken 
staan. Ook is het mogelijk om 

op vrijdagmiddag vanaf 12.30 uur iets af te geven in de 
Esplanadezaal van de Mariakerk. We stellen het op prijs 
om houdbare artikelen te krijgen, zoals: rijst, pasta, saus, 
suiker, groente of soep in blik of pot, (af)wasmiddel, 
tandpasta, koffie(pads), thee, zonnebloem- of olijfolie. 
Namens de Voedselbank alvast hartelijk dank hiervoor.

Lidy Bosch, Coördinator Voedselbank Heemskerk

Op 1 januari heb ik Heems-
kerk verlaten en ben ik 
begonnen aan mijn nieuwe 
taak in Haarlem en omgeving. 
Ik ben heel dankbaar voor de 
goede tijd die ik in Heems-
kerk en de regio heb mogen 
hebben. Het is vreemd om in 
deze Coronatijd afscheid te 
nemen en om op een nieuwe 
plaats te gaan werken. Van 
veel mensen heb ik persoon-
lijk afscheid kunnen nemen, 

maar ook van 
velen helaas niet.

In september 2016 
kwam ik vers van 
het seminarie in 
Uitgeest te wonen 
en ging ik als sta-
giair aan de slag in Heems-
kerk bij Pastoor-Deken Ton 
Cassee. Ik voelde me meteen 
welkom en al snel voelde ik 
me echt thuis. Alles was in 

het begin nieuw 
voor me en ik heb 
veel mogen leren, 
van de Deken 
natuurlijk, maar 
ook van kapelaan 
Mario, de vrijwil-
ligers en alle paro-

chianen. Op 12 november 
2016 werd ik diaken gewijd 
en op 24 juni 2017 priester. 
Het was heel bijzonder dat 
zoveel parochianen aanwe-
zig waren bij de wijding in de 
Bavo en bij mijn eerste Hei-
lige Mis in de Laurentiuskerk.

Ik heb in mijn eerste jaren 
ontdekt dat je als priester op 
een unieke manier in con-
tact komt met de mensen. 
Zij stellen veel vertrouwen in 
een priester. Ik heb mogen 
ervaren en meebeleven hoe 
verschillend zij omgaan met 
ziekte en verlies. Naast alle 
gewone priesterlijke taken 
was het mijn opdracht om er 
speciaal te zijn voor de jonge-
ren en gezinnen. Juist daarin 
heb ik mogen zien hoe God 
kleine en grotere wonderen 
doet in het leven van men-
sen. Al snel na mijn pries-
terwijding ging ik ook buiten 
Heemskerk in de grotere 
regio aan de slag. Het is een 
belangrijke ervaring voor mij 
geweest en ik ben dankbaar 
voor alle mensen die ik heb 
leren kennen.

Het afgelopen jaar is geen 
makkelijk jaar geweest: voor 
de wereld niet, voor de Paro-
chie niet en ook voor mij per-
soonlijk niet. Eerst was er het 
begin van de pandemie en 
al snel daarna het overlijden 
van Pastoor-Deken Ton Cas-
see. Het was een zwaar jaar 
met veel verdriet. We bidden 
met vertrouwen om betere 
tijden. Ik ben er van overtuigd 
dat God er altijd voor ons is 
ook in de meest moeilijke 
omstandigheden.

Ik betrap mij erop dat ik nog 
vaak zeg “bij ons in Heems-
kerk…” Het geeft aan dat ik 
me nog erg met jullie ver-
bonden voel. Maar ik weet 
dat het Gods wil is dat ik nu 
hier in Haarlem ben om me 
hier als kapelaan in te zetten 
voor God en de naaste. Ik wil 
iedereen graag hartelijk dan-
ken voor de mooie tijd die ik 
in Heemskerk en omgeving 
heb mogen hebben! Ik hoop 
dat we elkaar nog weer eens 
zien!

Hartelijke groet,
Kapelaan Teun Warnaar

TEUN WARNAAR: ALS GOD JE ROEPT…



Uit het Doopboek
11 nov. Delairo, Daylian en 
 Amayah Jedynak
 Breedweerlaan 122

Uit het Rouwboek
17 jan. Veronica Bakkum-Put 
 (89)
 Pres. Kennedyplein 
 289, Beverwijk
5 feb. Geertruida Bakker-
 Zeegers (85)
 Westerheem, App. 502
8 feb. Cornelis Burgering (90)
 Johan Brouwerstr. 22
14 feb. Maria Meyer van Son
 (88)
 Plesmanweg 1, B’wijk

15 feb. Egidius de Wit (95)
 Van der Ploegstr. 75

Opbrengst collectes
16/1 t/m 31/1 € 675,15

Kerkbijdrage
De grootste financiële steun 
voor uw Parochie is uw bijdra-
ge aan de Actie Kerkbalans, 
onder andere  voor het vele 
vrijwilligerswerk in het pasto-
raat, voor het onderhoud aan 
onze kerkgebouwen en nog 
vele andere activiteiten. Per 
eind januari 2021 is de stand 
gekomen op € 36.995,48. 
Voor deze steun aan uw 
Parochiegemeenschap onze 
oprechte dank. 

R.K. Parochie 
H. Laurentius/
H. Maria
Pastoraal team
Pastoor Kaleab Masresha 
Shiferaw (tel.: 06-18831825)
Diaken Jaider Chantre Sánchez 
(tel: 06-82927482)
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

Parochiebestuur 
Heemskerk, Castricum/
Bakkum, Uitgeest
Pastoor Kaleab Masresha 
Shiferaw, voorzitter
Bert Jan Rozestraten, gedele-
geerd 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, gedele-
geerd voorzitter, Heemskerk
Rita Dufrenne, lid 
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 8 (april) 8 maart
Nr. 9 (mei) 12 april

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 stuk-
ken worden niet geplaatst.   

VOOR ONDERSTAANDE VIERINGEN MOET U ZICH OPGEVEN VIA WEBSITE
WWW.LAURENTIUS-MARIA.NL OF TEL. PAROCHIESECRETARIAAT: 23 22 20 

WOENSDAGOCHTEND VAN 09.30 TOT 12.00 UUR

VOOR DE VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK EN MET PASEN VERWIJZEN WIJ U NAAR 
ONS PAROCHIEBLAD HELM VAN APRIL DAT UITKOMT OP WOENSDAG 24 MAART

ROUW-
BEGELEIDING

Voor rouwbegeleiding kunt 
u contact opnemen met 

Elsa Heyblok, tel.: 236156 
of met Hennie Schouws, 

tel.: 236845.

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

Za. 6 maart

Zo. 7 maart
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Vicaris Bruggink

Za. 6 maart
19.00 uur

Zo. 7 maart
11.00 uur

Eucharistieviering
Father Mathew

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab/Diaken De Haas

Za. 13 maart
19.00 uur
Zondag
Laetare

Zo. 14  maart
11.00 uur
Zondag
Laetare

Woord- en Communieviering
Diaken De Haas

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab/
Diaken De Haas

Za. 13 maart

Zo. 14 maart
11.00 uur
Zondag 
Laetare

Geen viering

Eucharistieviering
Rector De Wit

Za. 20 maart

Zo. 21 maart
11.00 uur

Geen viering

Woord- en Communieviering
Diaken De Haas

Za. 20 maart
19.00 uur

Zo. 21 maart
11.00 uur

Woord- en Communieviering
Diaken De Haas

Eucharistieviering
Pastor Overmars / 
Diaken Chantre Sánchez

Za. 27 maart
19.00 uur
Palmzondag

Zo. 28 maart
11.00 uur
Palmzondag

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab/
Diaken Chantre Sánchez

Eucharistieviering
Pastor Overmars

Za. 27 maart

Zo. 28 maart
11.00 uur
Palmzondag

Geen viering

Eucharistie-/Gezinsviering
Pastoor Kaleab

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur  

Eucharistieviering, Pastor Overmars  
of Pastoor Van der Linden.

• (Onder voorbehoud) Iedere woensdag  
om 10.00 uur Eucharistieviering,  
Huize St. Agnes. 

Vieringen door de week:
• Iedere woensdag om 19.00 uur en iedere 

donderdag om 9.00 uur Eucharistieviering, 
Pastoor Van der Linden.

OPENINGSTIJDEN 
KERKHOF: 

van 9.00 tot 17.00 uur

Ons parochieblad Helm ver-
schijnt eens per maand 
(behalve in de zomer, dan is 
er één uitgave voor juni/juli/
augustus). In het afgelopen 
jaar, waarin zoveel gebeurde 
wat ons Parochieleven raakte, 
betekende dit dat de infor-
matie in dit blad vaak ach-
terhaald was op het moment 
van verschijnen. Zo konden 
geplande vieringen niet door-
gaan of werden er juist vie-
ringen ingelast. Ook nu nog 
gebeurt het regelmatig dat er 
iets verandert in het liturgie-

rooster, onder andere vanwe-
ge de gewijzigde beschikbaar-
heid van voorgangers. 
Gelukkig heeft onze Parochie 
ook een website  
(www.laurentius-maria.nl) 
waarop regelmatig actuele 
berichten worden geplaatst en 
waarop u het meest recente 
rooster van vieringen en voor-

gangers kunt raadplegen. 
Wilt u voortaan onmiddellijk 
op de hoogte zijn van belang-
rijke Parochieberichten en 
van wijzigingen in het Litur-
gierooster? Geeft u zich dan 
nu op voor het ontvangen van 
de Nieuwsbrief, die alleen 
verschijnt als daar aanleiding 
toe is. U wordt dus zeker niet 
overspoeld met berichten! 
Aanmelden kan door een 
mailtje te sturen met uw 
naam en e-mailadres naar 
laurentius-maria@hetnet.nl, 
onderwerp: nieuwsbrief. 

SNEL OP DE HOOGTE ZIJN VAN PAROCHIENIEUWS? 
MELD U ZICH DAN NU AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

ALLERHEILIGSTE
De uitstelling van het 

Allerheiligste vindt plaats 
elke eerste vrijdag 

van de maand in de
 Laurentiuskerk van 
13.30 tot 15.30 uur. 

PCI
De PCI (Parochiële Caritas Instelling) heeft als hoofdtaak 
een helpende hand te bieden aan mensen die in financiële 
nood verkeren. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij 
het Parochiesecretariaat. 
Mocht u het werk van PCI willen steunen, dan zien wij 
graag uw bijdrage tegemoet op rekeningnr. NL73 ABNA 
0564439045 t.n.v. PCI Heemskerk of in de PCI-busjes 
achterin beide kerken. 


