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PASTOR ANTON OVERMARS

heeft. Het is meteen duidelijk 
dat Pastor Overmars een man 
van de details is.

Vader Abraham met de 
arme Lazarus
Over een van de etsen in 
de kamer legt hij mij uit 
dat het de arme Lazarus is 
in de schoot van Abraham. 
“De rijke man die zich niet 
bekommerde om Lazarus tij-
dens hun leven wordt gepij-
nigd door vuur. Hij vraagt of 
Lazarus zijn vingertoppen in 
water kan dopen om hem wat 
verkoeling te brengen.” Deze 
parabel staat in het Evange-
lie van Lucas (16, 19-31) en 
vertelt ons over de betrek-
kelijkheid van aardse rijkdom. 
“De rijke had het goed tijdens 
zijn leven, maar na zijn dood 
bleek dat niets waard te zijn. 
Voor Lazarus was het precies 
andersom.” 

Wie ben ik
Pas later in het interview 
besef ik dat deze parabel 
ook een bijzondere beteke-

Hoe kom je van woningdecoratie tot het priesterschap? 
Pastor Anton Overmars bewandelde die bijzondere weg 
in zijn leven, via kloosters en gevangenissen. Dat laat-
ste niet als gedetineerde maar als geestelijk verzorger 
natuurlijk. Sinds 2019 is hij een van de vaste priesters 
in onze Regioparochie. 

nis heeft in het levenspad van 
pastor Overmars. Voordat hij 
zijn roeping ervoer, had hij 
succesvolle winkels van luxe 
interieurdecoratie en ver-
lichting “in het hogere prijs-
segment”. Lachend voegt hij 
eraan toe: “de dure lampen 
en dat luxe servies vind ik nu 
terug in de kringloopwinkel!” 

Toen hij bezig was met een 
aantal grote opdrachten voor 
de inrichting van huizen, zag 
hij een programma over de 
rioolkinderen van Boekarest. 
“Daar schrok ik erg van: twee 
uur reizen hier vandaan leven 
kinderen in riolen.” Die avond 
stelde hij zich de vraag: “als 
ik morgen alles kwijt ben wat 
ik nu heb, mijn huis, mijn win-
kels, mijn groothandel, wie 
ben ik dan nog? Ik ontleen 
wie ik ben aan mijn status, 
aan mijn spullen. Maar waar-
om ben ik hier op aarde, wat 
doe ik hier? Waarom heeft 
God mij mens laten worden?” 

Klooster en gevangenis
Toen kwam het oude ver-
langen weer boven om voor 
God te leven als religieus. “Ik 
was toen ik twintig was ook 
een half jaar in het klooster 
geweest.” Eind 1992 stopte 
vader Overmars met de winkel 
en trad in bij het Norbertijner 
klooster Heeswijk-Dinther. 
“Daar heb ik mijn professie 
gedaan, mijn theologiestudie 
gevolgd en in 2001 ben ik 
priester gewijd.” Priesters van 
een kloosterorde werken ook 
vaak in ziekenhuizen, in het 
leger; andere ordes richten 
zich op studie en onderwijs, 
zoals de jezuïeten. 
Later verhuisde hij naar het 
klooster in Hierden, werd 
pastoor in Biddinghuizen en 
gevangenispastor in Lelystad. 
“Na verloop van tijd kon ik 
fulltime naar de gevangenis 
en dat heb ik toen gedaan, 
omdat je als deeltijd gevan-
genispastor en deeltijd paro-
chiepastor, op beide terreinen 
tekortschiet.” In 2008 werd 
hij (de 41ste) pastoor van 
Bokhoven, een parochie die 
in 1326 gesticht was door de 
kloosterorde, en werkte ook 
drie dagen in de week in de 
gevangenis van Vught.

Het verschil maken
“Het werk voor justitie vond 
ik fantastisch. Dat komt 
omdat je heel wezenlijke din-
gen doet. Je maakt heftige 
dingen mee en soms maak 
je echt het verschil, omdat 
je er bent en de persoon 
niet veroordeelt. Dat is zo 
belangrijk.” Toevallig (?) had 
vader Overmars mij eerder in 
het gesprek een stukje van 
“Jesus remember me when 
You come into Your kingdom” 
(Taizé) laten horen. Deze 
woorden sprak de “goede” 
moordenaar die naast Jezus 
aan het kruis werd geslagen. 

En dan zegt Jezus “vandaag 
nog zul je met Mij in het 
paradijs zijn”. Hij vraagt niet 
“waarom hang jij hier, wat 
heb jij uitgespookt?”. “Beke-
ring en omkering en inzicht is 
voldoende voor Jezus om te 
veranderen.” 

Persoonlijke aandacht
Pastor Overmars heeft niet 
alleen oog voor detail als het 
op kunst en decoratie aan-
komt. In Vught had hij de pas-
torale zorg voor alle extreme 
regimes. Sommige mensen 
zitten van kinds af aan hun 
hele leven in een gesloten 
inrichting. Als vader Overmars 
over zijn tijd in Vught vertelt, 
valt op dat hij zich de gedeti-
neerden heel persoonlijk her-
innert. “Hoe iemand zijn cel 
inricht, vertelt heel veel over 
wie iemand is en hoe het met 
hem gaat. Een foto van een 
geliefde die opeens ontbreekt 

aan de muur, dan weet je dat 
er ruzie is geweest.” 

Geloof
Sinds 2011 is hij priester van 
ons Bisdom. Eerst werkte hij 
uitsluitend op het heiligdom 
van OLV Ter Nood in Heiloo 
en sinds 2019 ook deeltijd in 
onze Regioparochie. Op de 
vraag “hoe hebt u God leren 
kennen” antwoordt pastor 
Overmars direct “omdat ik, 
toen ik één dag oud was, 
gedoopt ben”. Zijn vader was 
automonteur en zijn moeder 
gezinsverzorgster. “Mijn vader 
was een heel gelovige man, 
die de kinderen de geloofs-
opvoeding meegaf, door ons 
mee te nemen naar de vie-
ringen.” En ook het onderwijs 
dat hij volgde was doordrenkt 
van religiositeit: op de “kak-
school” (ik had deze term nog 
nooit gehoord!) en de kleuter-
school zat hij bij de zusters 
en daarna kwam hij op een 
(echte) katholieke school: 
“Bidden, catechese, bijbel 
lezen, liedjes zingen.” 

Bijzondere wegen
God geeft ons allemaal een 
bijzondere weg die we mogen 
gaan; de weg van pastor 
Overmars is daar een prach-
tig voorbeeld van. Namens 
onze gemeenschap wil ik hem 
graag danken voor zijn dienst-
baarheid in de regio en wens 
hem nog vele zegeningen toe 
in het vervullen van zijn pries-
terschap!

Sindo Núñez Queija

Details
Voor het interview bezoek ik 
vader Overmars in de Pas-
torie van de OLV Geboorte-
kerk in Uitgeest, waar hij nu 
bijna een jaar woont. Na het 
overlijden van Deken Cas-
see, verhuisde Kapelaan Teun 
naar Heemskerk en Pastor 
Overmars naar Uitgeest. Hij 
was toen een half jaar een 
van de vaste priesters in onze 
regio. Net als vorige maand 
met Diaken De Haas, begint 
het gesprek bij Maria. Pastor 
Overmars is net als Deken 
Cassee een “Mariafanaat”. 

En dat is te zien: “In mijn huis 
‘stikt’ het van de Mariabeel-
den.” Dat kan ik zeker beves-
tigen - maar niet alleen het 
aantal beelden (van Jezus, 
Maria en andere heiligen) 
en het aantal terraco voor-
werpen vallen op: ze zijn ook 
allemaal bijzonder. En bij elk 
stuk vertelt Pastor Overmars 
wat het voorstelt, waar het 
vandaan komt en het verhaal 
van degene die het gemaakt 

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

Wilt u voortaan 
onmiddellijk op de hoogte 
zijn van belangrijke 
Parochieberichten en 
van wijzigingen in het 
Liturgierooster? 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: 
aanmelden nieuwsbrief. 

Pastor Overmars in het biechthok.



In de Helm van april stond 
een artikel om nader kennis 
te maken met Diaken Mar-
cel de Haas. Inmiddels is 
bekend dat hij en zijn gezin 
ernstig ziek zijn door het 
coronavirus. In de vieringen 
wordt opgeroepen om te 
bidden voor hun genezing. 

In zijn plaats mag ik nu dit 
artikel voor dit mei-nummer 
van de Helm verzorgen.

Mei-maand Maria-maand
Vanouds is de Meimaand 
Mariamaand. Er zijn vele 
intenties om aan Haar voor 
te leggen. Zeker zal daar bij 
zijn een gebed om versnel-
ling van de vaccinaties en 
daardoor het einde van de 
beperkingen die ons opge-
legd zijn.

13 Mei Hemelvaart
De Heer heeft ons verlaten. 
Hij is niet meer zichtbaar in 
ons midden. Toch vieren we 
het als een feest. Hij is ons 
voorgegaan naar de hemel, 
waar Hij zetelt aan de rech-
terhand van de Vader. Dat 
is onze bestemming. Dat 
geeft ons hoop. 

We zien uit naar het aan-
schouwen van God, van 
aangezicht tot aangezicht, 
zoals Paulus schrijft in de 
eerste brief aan de Korinti-
ers, 13, 12. 

We zullen thuis zijn bij God 
als onze Vader, zoals we bij 
Johannes lezen in zijn evan-
gelie 14, 2. In de tussentijd 
zal Christus bij ons zijn in 
de Kerk door zijn Woord, 
door de Sacramenten met 
name de Eucharistie en 
waar mensen in zijn Naam 
samenkomen.

23 Mei Pinksteren
In de dagen tussen Hemel-
vaart en Pinksteren bidden 
wij zoals de leerlingen van 
Jezus met Maria om de 
komst van de H. Geest. 

Ze hebben toen ook Mat-
tias gekozen als apostel. 
Hij moet oog- en oorgetuige 
zijn en daarom moest hij 
alles meegemaakt hebben 
van de doop van Jezus door 
Johannes in de Jordaan tot 
de Hemelvaart. Zijn feest 
valt heel toepasselijk op  
14 mei. 

En op Pinksteren gebeurde 
het: Een geweldige wind-
vlaag als de adem van God 
bij de schepping en een 
vuur dat zich - in tongen 
verdeeld - op ieder van hen 
neerzette. 

Licht, warmte en vuur. Dat 
is een kracht die inspireert, 
die alles in vuur en vlam 
zet. Maar die ook de Troos-
ter is, die mensen bijstaat 
als ze het niet meer zien 
zitten. Hij brengt ook alles 
in herinnering, wat Jezus 
had verkondigd en gedaan. 

En dat doet Hij nu nog. De 
H. Geest werkt in ons hart. 
Niet dat Hij alles voor ons 
doet. Hij roept ons op om 
alle belemmeringen weg te 
doen en zijn ingevingen te 
volgen. Tweede Pinksterdag 
vieren we ook dat Maria, de 
Moeder van de Kerk is.

30 Mei Feest van de  
H. Drie-eenheid
Het is een rijke tijd. En het 
feest van de H. Drie-een-
heid is de samenvatting. 
Het gaat er niet om dat we 
nu weten hoe God in elkaar 
zit, oneerbiedig gezegd: Eén 
God in drie Personen. Het 
blijft een Mysterie. Het gaat 
om wat God heeft gedaan 
en wat wij vieren van Kerst-
mis tot Pinksteren. 

God heeft de wereld uit 
liefde geschapen en de 
mens als zijn beeld, die zijn 
liefde zou kunnen beant-
woorden. 

Hij heeft zich uitgesproken 
door zijn Woord. Hij heeft 
zich laten kennen door in 
Jezus die Mens geworden 
is en heel ons leven heeft 
gedeeld tot en met het lij-
den en de dood. Hij heeft 
verzoening gebracht en 
met Pinksteren de H. Geest 
gezonden. We vieren het 
telkens het hele jaar door. 
Dat heeft God allemaal 
voor ons gedaan. 

Ik wens U een vruchtbare, 
gelovige maand mei toe.

J.C. van der Linden pr.

De Goede Week is al 
geweest. We kijken terug op 
mooie gezinsvieringen in onze 
Parochie en ook in de zuster-
parochies. 

Op Palmzondag werden de 
gezinnen uitgenodigd om naar 
de Mariakerk te komen. Pas-
toor Kaleab was de voorgan-
ger. De viering begon buiten 
met de Palmliturgie en de 
wijding van de palmtakjes. 
Omdat processies in de kerk 
niet mochten, hielden we met 
de kinderen buiten een korte 
processie. En ons oude ezel-
tje liep natuurlijk mee! Het 
Passieverhaal uit het Evan-
gelieboek voor kinderen werd 
door verschillende lezers 
voorgelezen. Ook de mensen 
in de kerk hadden een rol 
waardoor de betrokkenheid 
heel groot was. Femke en 
Isaura ondersteunden de vie-
ring met prachtige liedjes en 
bij het slotlied hadden ze iets 
heel leuks bedacht: het liedje 

H. Mis
Wij hebben op zondag 14 
maart de H. Mis met de Vor-
melingen bijgewoond in de 
Mariakerk. Rector Jeroen de 
Wit besteedde extra aandacht 
aan het sacrament van het 
Vormsel. Hij gaf aan dat het 
Vormsel de voltooiing is van 
het Doopsel. De Bisschop 
bevestigt straks dat de vor-
melingen gedoopt zijn en dat 
de Heilige Geest daarmee in 
ons woont. We mogen God 
altijd om de Heilige Geest 
vragen. Heilige Geest kom in 
mij. De vrucht van de Geest is 
liefde, vreugde, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, ver-
trouwen, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing. Pas als je de 
vruchten van de Heilige Geest 
plukt, kun je pas echt jezelf 
zijn. Dat is goed voor jou en 
voor iedereen om je heen. 
Om in deze wereld de hemel 
op aarde te brengen.

Als afsluiting van de bijeen-
komsten van de 16+ jon-
geren in de Vastentijd heb-
ben we gesproken over de 
dood van Jezus op het kruis. 
Waarom was Zijn lijdensweg 
nodig? We leerden dat dit 
was om ons te redden. De 
jongeren vonden het woord 
“zonde” heel zwaar klinken; 
en dat het veel beter was 
om je te richten op wat wel 
goed is. Dat is precies wat 
Jezus gedaan heeft. Hij had 
zelf niets verkeerd gedaan, 
maar toch nam Hij alles wat 
fout was, alles wat tussen 
God en de mensen stond, op 
zich en vlak voor Zijn dood op 
het kruis vroeg Hij God ons 
mensen te vergeven, want “zij 

“Geef het door aan ieder-
een!” is zo’n meezing-lied 
met een pakkende melodie, 
maar meezingen mag natuur-
lijk niet, dus…ze begonnen 
bij het refrein te klappen en 
iedereen mocht meedoen en 
zo werden de mensen naar 
huis gestuurd met een blij 
hart en de boodschap: “Geef 
het door aan iedereen, een 
nieuwe tijd breekt aan, geef 
het door aan iedereen, dat 
Jezus Christus leeft, ja, Hij is 
opgestaan!” (refrein liedje).

Een woord van dank aan alle 
parochianen: In deze hele 
periode hebben we mooie 
gezinsvieringen gehad. Het 

Na de mis hebben wij samen 
geluncht en in groepjes een 
leuke speurtocht in de kerk 
gedaan. Het antwoord van 
de speurtocht was: ‘Ik ben 
de weg, de waarheid en het 
leven.’ Dat is namelijk de 
identiteit van Jezus. 

Kruisweg
Op Goede Vrijdag hebben wij 
met de vormelingen de Kruis-
weg voor Kinderen gevierd. 

In de kerk lieten wij via een 
beamer de Kruisweg statie 
voor statie zien, de eerste 
statie ‘Jezus wordt ter dood 
veroordeeld’ t/m de vijftiende 
statie ‘Jezus staat op uit de 
dood’, waarbij wij samen de 
hele kruisweg baden. Aan het 
einde van de viering moch-
ten wij bloemen bij het kruis 
neerleggen, ter verering en 
nagedachtenis van Jezus’ 
sterven.

weten niet wat zij doen”. We 
spraken ook over wat verge-
ven betekent en waren het 
eens dat dit niet betekent dat 
we vergeten wat er gebeurd 
is, want je moet ook leren 
van wat fout was, om het niet 
weer te doen. 

Met de tienergroep hebben 
we bij de laatste bijeenkomst 
over de verrijzenis van Jezus 
gesproken en alvast vooruit-
geblikt naar de komst van de 
Heilige Geest. Dat vieren we 
met Pinksteren. Tien dagen 

na de Hemelvaart van Jezus 
kwam de Heilige Geest over 
de apostelen en toen waren 
ze niet meer bang en durfden 
over Hem te vertellen (getui-
gen) aan iedereen. In de Hei-
lige Geest is God ook altijd 
bij ons en Hij wil ons helpen 
om goede keuzes te maken in 
ons leven.

Meer weten over onze bijeen-
komsten? Vraag gerust via 
sindo@xs4all.nl. De bijeen-
komsten worden georgani-
seerd namens de hele Regio-
parochie. 

Mede namens diaken Jaider,
Sindo Núñez Queija
(e-mail sindo@xs4all.nl)

zijn onze enige ontmoetingen 
met de gezinnen en dus ook 
ontzettend waardevol voor de 
communicanten om, ook op 
deze manier, te leren over de 
Communie. Ik wil namens het 
gehele team van de Eerste H.  
Communie, de kinderen en 
hun gezinnen, alle parochia-
nen hartelijk bedanken voor 
hun begrip en geduld. Het valt 
ons zelf zwaar om de gezins-
vieringen in besloten kring te 
houden, want we missen ook 
de steun van alle parochianen  
die met zovelen naar de Maria- 
kerk kwamen en met hun 
aanwezigheid de nieuwe com-
municanten verwelkomden 
in onze gemeenschap. We 
hopen en bidden dat wij heel 
snel weer iedereen mogen 
verwelkomen in de gezinsvie-
ringen.

Namens het gehele team van 
de Eerste Communie.

Pilar Casanova

Op woensdagavond 28 april 
was er weer een op de vor-
melingen gerichte mis, waar-
na wij ons samen met de jon-
geren hebben verdiept in de 
vraag ‘Waarom stierf Jezus?’

Mede namens Diaken Jaider 
en de begeleiders van de 
Vormselgroep Sindo Núñez, 
Daniëlle Hummel en Thamsen 
Vossen,

Pina Russo-Contino 
(e-mail russo133@outlook.com)

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

REGIONIEUWS H. VORMSEL

NIEUWS TIENERS EN JONGEREN



UIT HET BESTUUR

De vergadering van het 
locatieteam Heemskerk van 
8 april werd geopend door 
ondergetekende met een 
gedicht van Annie Assen-
delft: ‘Het is onze opdracht 
liefde vorm te geven, plaats 
te maken in ons hart voor 
ieder mensenleven. Met 
veel liefde en overtuiging, 
is het misschien de moeite 
waard, jouw opdracht hier 
te volgen zodat vrede zich 
openbaart.’ 

Vicaris Bruggink 
gepromoveerd tot 
doctor in de theologie
Woensdag 24 maart is 
vicaris Gerard Bruggink 
gepromoveerd tot doctor in 
de theologie op een proef-
schrift over de primaats-
doctrine van paus Innocen-
tius III (1198-1216). Deze 
paus wordt beschouwd als 
één van de machtigste en 
invloedrijkste pausen van 
het pausdom. Hij oefende 
een grote invloed uit op 
de christelijke regimes van 
Europa. De thesis staat stil 
bij de leer over het primaat-
schap (het pauselijk recht 
van het hebben van een 
eerste keus) van de opvol-
ger van de apostel Petrus, 
zoals Innocentius die tot 
uiting heeft gebracht en in 
praktijk in de context van de 
vierde kruistocht in de Mid-
deleeuwen. 

Van harte feliciteren wij 
vicaris Bruggink met deze 
bijzondere promotie! Zo 
blijkt maar weer dat dit 
stukje geschiedenis, ruim 
900 jaar later, nog steeds 
van actuele betekenis kan 
zijn. Voor menigeen, zeker 
ook voor mij, vormt dit 
proefschrift een (te) hoog 
gegrepen, intellectuele uit-
daging. Daarom houden 
we het maar bij de ener-
gieke verkondigingen van de 
gepromoveerde vicaris, want 
dat hij uitstekend en boei-
end kan preken dat hebben 
we in onze regio sinds janu-
ari 2021 mogen ervaren!

Sint Bavo onderscheiding 
voor Coby en Schelte 
Tuinstra
Je hebt vrijwilligers van het 
eerste uur, maar ook van 
het allereerste uur. Coby en 
Schelte Tuinstra behoren 
tot deze laatste categorie. 
Schelte was al actief voor 
de Mariaparochie toen er 
nog slechts een noodkerk 
stond. Na de ingebruikna-
me van de Mariakerk werd 

Schelte koster. Ontelbaar 
veel diensten in het week-
end, door de weeks, rou-
wen en trouwen, heeft hij 
als koster vakkundig mogen 
begeleiden. Daarnaast heeft 
hij de afgelopen decennia tal 
van hand- en spandiensten 
voor de parochie en kerk uit-
gevoerd. 

Maar ook Coby, als sterke 
vrouw naast Schelte, heeft 
zich niet onbetuigd gelaten: 
inzet voor de Voedselbank, 
voorbidden rozenkrans, Wijk-
contact, koffie schenken op 
zondag na de viering, Lour-
deshulp en nu nog steeds 
actief als lectrice. 

Tijdens de viering van de 
H. Eucharistie op zater-
dagavond 10 april mocht 
daarom namens de Bisschop 
van Haarlem-Amsterdam, 
Mgr. J.W.M. Hendriks, aan 
Coby en Schelte Tuinstra het 
ereteken van Sint Bavo wor-
den opgespeld. Namens de 
gehele Heemskerkse paro-
chiegemeenschap van harte 
proficiat met deze fantasti-
sche eer!

Eerste deeloplevering 
restauratie glas-in-lood 
ramen Laurentiuskerk
De eerste acht ramen aan 
de noordzijde van de Lauren-
tiuskerk zijn gerestaureerd. 
De steigers, zowel aan de 
buitenzijde als aan de bin-
nenzijde, zijn inmiddels naar 
de zuidzijde verplaatst. Het 
Mariaraam zal naar verwach-
ting over een aantal weken 
worden opgeleverd. 

Het is een aanzienlijke klus, 
die helaas door een aantal 
onverwachte tegenvallers 
qua prijs toch nog wat hoger 
zal uitvallen dan aanvanke-
lijk door de deskundigen was 
ingeschat. Daarom wordt 
uw financiële bijdrage aan 
de realisatie van dit project 
zeer op prijs gesteld. 

U kunt uw bijdrage overma-
ken naar rekeningnummer 
NL83 INGB 0656 0122 42 
onder vermelding van ‘res-
tauratie ramen Laurentius-
kerk’. Het parochiebestuur 
is u zeer erkentelijk voor uw 
financiële steun.

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Van 15 t/m 23 mei is er weer de Pinksteractie/Week Neder-
landse Missionaris. De missionarissen en missionair werkers 
zijn er altijd voor de ander. Bent u er voor hen tijdens de 
Pinksteractie 2021?

Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair 
werkers zich nog steeds iedere dag in voor hun kwetsbare 
medemens. Een keer per jaar worden zij zelf in het middel-
punt gezet tijdens de Pinkeractie van de Week Nederlandse 
Missionaris (WNM). De WNM voert campagne voor het werk 
en welzijn van deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen 
zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de ander. Uw steun 
is daarbij onmisbaar! Al vragen missionarissen zelf weinig, 
een steuntje in de rug kunnen zij heel goed gebruiken. De 
WNM biedt hen financiële steun, zodat zij hun werk zorgeloos 
kunnen doen. U moet daarbij denken aan verzekeringen, bij-
zondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook kun-
nen zij vakantiegeld ontvangen, zodat zij kunnen genieten van 
een verlof in Nederland, zonder dat zij familie of vrienden om 
hulp hoeven vragen. Daarnaast heeft de WNM een klein, laag-
drempelig fonds waar missionarissen een beroep op kunnen 
doen voor noodgevallen, bijvoorbeeld als hun computer 
is gestolen en geld voor vervanging ontbreekt. 

Alleen samen met u kan de WNM dit steuntje in de rug zijn. 
Mogen zij dit jaar weer op uw hulp rekenen en doet u mee 
met de Pinksteractie? Door uw steun maakt u het belangrijke 
werk van de Nederlandse missionarissen en missionair 
werkers mede mogelijk. Dat is van grote waarde. 

U kunt uw gift overmaken naar: NL 30 RABO 0171 2111 11  
t.n.v. Week Nederlandse Missionaris, Den Haag. 
Namens hen hartelijk dank daarvoor.

Lydia Vergouw-Dufrenne

Op maandagavond 10 mei 
kunt u luisteren naar de vie-
ring van zondagochtend 9 mei 
vanuit de Laurentiuskerk. Na 
de viering zenden wij een ver-
haal uit over de H. Maria.

En op maandagavond 31 
mei kunt u luisteren naar de 
viering van zondagochtend 
30 mei, eveneens vanuit de 
Laurentiuskerk. Na de viering 
volgt een verhaal waarvan de 
inhoud helaas op dit moment 
nog niet bekend is.

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

Onze Katholieke Bond voor 
Ouderen telt bijna 1.500 leden 
in Heemskerk. Velen zijn ook 
parochiaan. Als lid ontvangt 
u 10 keer per jaar het Maga-
zine van KBO en PCOB én het 
Heemskerkse blad Grijs/Wijs. 
Zorg, veiligheid, mobiliteit, hulp 
en advies, korting zorgverzeke-
ring, gebruik van digitale ken-
nis, enzovoort krijgen aandacht 
in onze maatschappelijke 
belangenorganisatie. 
Voor maar € 24 per jaar (per 
maand € 2) bent u al lid. 

Samen met de PCOB heb-
ben we een belangrijke stem 
in Den Haag. Kijkt u voor alle 
voordelen ook even op de web-
site: kbo-heemskerk.nl. Bent u 
60+ en wilt u ook lid worden? 
Dan graag aanmelden bij J. 
van Eerden, tel. 675859 of via 
hans@timmer.com (secretaris).

60+? WORD 
DAN LID VAN
KBO HEEMSKERK

Bij het schrijven van dit stukje 
zijn er versoepelingen van 
de coronamaatregelen aan-
gekondigd. Het ziet er naar 
uit dat wij in mei weer met 
de kinderen samen mogen 
komen. Hopelijk wordt dit 
bevestigd!

De KiCa-avonden en de kin-
dermiddagen voor de aller-
kleinsten mochten niet door-
gaan, maar de kindercate-
chese heeft niet stil gezeten. 
Wij zijn door de enige deur 
die nog open stond gegaan 
en hebben filmpjes gemaakt 
voor alle kinderen van de 
catechese.

In de Goede Week verscheen 
op ons YouTube kanaal Katho-
lieke Kerk Regio 0251, iedere 

dag een filmpje van 3 minu-
ten. Deze filmpjes vertelden 
over de zeven laatste woor-
den van Jezus aan het kruis. 
Toen Jezus aan het kruis hing, 
had Hij nog een aantal dingen 
gezegd. We noemen dit de 
zeven woorden van Jezus. Het 
zijn heel korte zinnen, maar 
vol van betekenis voor ons. 

De filmpjes werden goed ont-
vangen en dat moedigde ons 
aan om een volgende reeks 
filmpjes te maken. Deze keer 
over de Lichtweg van Jezus: 
Iedere zondag van de Paastijd 
tot en met Pinksteren zullen 
wij zo'n filmpje online zet-
ten met elke keer twee sta-
ties. Tijdens de Lichtweg van 
Jezus, de Via Lucis, herden-
ken wij in staties de verschij-
ningen van Jezus en gebeur-
tenissen vanaf dat Jezus op 
Paasmorgen terugkwam uit 
de dood tot en met de komst 
van de Heilige Geest met 
Pinksteren.
We hebben de filmpjes voor 
de kinderen gemaakt, maar 
Zijn weg van Licht is mooi en 
vol van hoop voor ons alle-
maal!

Alle filmpjes die wij voor de 
kinderen hebben gemaakt 
zijn te zien op het YouTube 
kanaal: Katholieke Kerk Regio 
0251. 

Pilar Casanova

KICA-NIEUWS KINDERCATECHESE ERETEKEN BAVO

Schelte en Coby Tuinstra hebben 
op 10 april jl. het ereteken van 
Sint Bavo opgespeld gekregen.



Uit het Rouwboek
19 mrt. Arnoldus van Winden 
 (87)
 Joh. Brouwerstraat 37
22 mrt. Arnoldus Sprengers 
 (55)
 Maerelaan 8a
2 april Johannes Jong (90)
 Westerheem 344
8 april Johanna Stengs-
 van der Son (93)
 Westerheem 75

Opbrengst collectes
13/14 mrt. t/m 3-5 april
 € 1.421,32

Kerkbijdrage
Eind maart 2021 is de stand 
gekomen op € 54.469,65. 
Voor deze - juist in deze tijd -  
onmisbare 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

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

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. 1 mei
19.00 uur

Zo. 2 mei
11.00 uur

Eucharistieviering
Father Mathew

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab 

Za. 1 mei

Zo. 2 mei
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Vicaris Bruggink

Za. 8 mei

Zo. 9 mei
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Rector De Wit

Za. 8 mei
19.00 uur

Zo. 9 mei
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastor Overmars/
Diaken Chantre Sánchez

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden/
Diaken Chantre Sánchez

Wo. 12 mei

Do 13 mei
11.00 uur
Hemel-
vaartsdag

Geen viering

Eucharistieviering
Pastor Overmars

Wo. 12 mei
19.00 uur
Hemel-
vaartsdag

Do. 13 mei
11.00 uur
Hemel-
vaartsdag

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden/
Diaken Chantre Sánchez

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden/
Diaken Chantre Sánchez

Za. 15 mei
19.00 uur

Zo. 16 mei
11.00 uur

Eucharistieviering
Father Mathew

Eucharistieviering
Vicaris Bruggink

Za. 15 mei

Zo. 16 mei
11.00 uur

Geen viering

Eucharistie-/Gezinsviering
Pastoor Kaleab/
Diaken Chantre Sánchez

Za. 22 mei

Zo. 23 mei
11.00 uur
Eerste 
Pinksterdag

Geen viering

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab

Za. 22 mei
19.00 uur
Eerste 
Pinksterdag

Zo. 23 mei
11.00 uur
Eerste 
Pinksterdag

Eucharistieviering
Pastor Overmars/
Diaken Chantre Sánchez

Eucharistieviering
Vicaris  Bruggink

Ma. 24 mei
11.00 uur
Tweede 
Pinksterdag

Eucharistieviering
Rector De Wit/
Diaken Chantre Sánchez

Za. 29 mei
19.00 uur

Zo. 30 mei
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastor Overmars/
Diaken Chantre Sánchez

Eucharistieviering
Vicaris Bruggink

Za. 29 mei

Zo. 30 mei
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Pastor Overmars/
Diaken Chantre Sánchez

Za. 5 juni

Zo. 6 juni
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab

Za. 5 juni
19.00 uur

Zo. 6 juni
11.00 uur

Eucharistieviering
Father Mathew

Eucharistieviering
Pastor Overmars

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur  

Eucharistieviering, Pastor Overmars of  
Pastoor Van der Linden (m.u.v. ma. 24 mei).

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

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

Iedere donderdag om 9.00 uur  
Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden 
(m.u.v. do. 13 mei).

OPENINGSTIJDEN 
KERKHOF: 

van 9.00 tot 17.00 uur

WIJKCONTACT
Is er een kindje geboren...

Bent u thuis langdurig 
ziek... Wenst u thuis de 

communie te ontvangen...
Gaat één van uw 

kinderen het huis uit of 
gaat u zelf verhuizen... 
Wordt u opgenomen in

het ziekenhuis...

Zijn er soms nog andere 
bijzonderheden of wensen?

Laat het graag even 
weten aan het 

Parochiesecretariaat, 
tel.: 232220.

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 10 (juni-aug): 10 mei
Nr. 11 (sept.) 16 aug.

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.   

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! 


