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TWEE TORENS... 
ÉÉN PAROCHIE

In dit nummer o.a.: 

• Pastoor Van der Linden  
start Bijbelgroepen

• Doe op 12 september mee  
met de fietstocht voor Lourdes

• Luister op 13 september 
naar Heemskerk FM

DE POSTBEZORGERS

Door heel Heemskerk
Als de mannen de post op 
hun vaste bezorgdag rond 
het middaguur ophalen in 
het Parochiecentrum, stre-
ven ze ernaar de post nog 
dezelfde dag te bezorgen. De 
post wordt bezorgd in heel 
Heemskerk, dus dat strekt 
zich uit over een flink gebied: 
van oost naar west is dat van 
Breedweer tot Heemskerk-
duin en van noord naar zuid 
van de Noordermaatweg tot 
aan Oosterwijk (de buurt rond 
station Heemskerk). 
De bezorging wordt meestal 
op de fiets gedaan, zodat 
deze nuttige taak wordt 
gecombineerd met een 
gezond stukje beweging. 
Ben Lammers bezorgt de 
post zelfs meestal lopend! 
Joop is blij dat hij een elek-
trische fiets heeft, want dat 
trapt toch een stuk lichter. 
Ben Rous geeft toe dat hij 
bij heel slecht weer toch wel 
even de auto pakt en daar 

Zoals u in de Helm kunt lezen is het Secretariaat van 
onze Parochie op drie vaste ochtenden in de week 
geopend: op maandag, dinsdag en vrijdag. Het secreta-
riaat heeft met veel mensen in en rondom de Parochie 
contact en die contacten leiden weer tot een flinke brie-
venstroom. Maar hoe komen die brieven bij de mensen? 
Door PostNL? Nee, door de vrijwillige postbezorgers!

kan ik hem geen ongelijk in 
geven. 

Overigens blijkt het soms las-
tig te zijn om een adres of 
een brievenbus te vinden. Er 
zijn brievenbussen die hele-
maal in de heg verstopt zit-
ten. En vooral in de wijken 
Waterakkers en Comman-
deurs zijn de straten zo kron-
kelig dat het moeilijk is om 
te zien waar de huisnummers 
beginnen en ophouden. Hebt 
u trouwens wel eens van ‘Het 
Laantje’ gehoord? Nou, dat 
ligt achteraan in het Heems-
kerkse Duin en is een goed 
bewaard geheim voor veel 
mensen.

Pech onderweg
Als je zo vaak onderweg bent 
als deze heren, dan kan het 
ook wel eens even tegenzit-
ten. Ben Lammers vertelt dat 
hij op een koude winterdag 
toen het flink gesneeuwd 
had, was uitgegleden en par-
does in een sloot belandde. 
Maar gelukkig kon hij er op 
eigen kracht weer uitkrabbe-
len én … de post werd dezelf-
de dag gewoon nog bezorgd 
door hem! 

Joop van Helvert had een 
keer de pech dat de batte-
rij van zijn elektrische fiets 
ermee ophield, net toen hij 
helemaal in het Heemskerkse 
Duin aan het fietsen was. Ja, 
toen merkte hij wel hoe zwaar 
het fietsen is op zo’n fiets 
zonder hulpmotortje. En in de 
loop der jaren heeft hij ook 
een paar keer een lekke band 
gehad, dat komt meestal niet 
zo goed gelegen, maar het is 
gelukkig altijd weer goed te 
repareren.

Knipoogje
Ben Rous vertelde dat hij een 
keer juist géén pech had. Hij 
had het geluk dat er zomaar 
vijf euro op straat lag bij zijn 
bezorgronde! “Ha, een knip-
oogje als bedankje van Onze 
Lieve Heer”, dacht hij toen. 

Vriendelijke mensen
Het valt de bezorgers op dat 
de mensen bij wie ze post 
bezorgen over het algemeen 
heel vriendelijk reageren. De 

post wordt meestal door de 
brievenbus gedaan en dan 
wordt er even gezwaaid van 
achter het raam, maar regel-
matig doen de mensen ook 
de deur open en dan wordt 
gevraagd of de bezorger een 
bakkie koffie wil meedrinken. 
Dat gebeurt natuurlijk vooral 
als ze elkaar al kennen vanuit 
het dorp of de Parochie. Wan-
neer ze een verjaardagskaart 
moeten bezorgen, dan mogen 
ze soms zelfs even een taart-
je mee eten. Op die manier 
wordt het bezorgen nog gezel-
lig ook!

Verschillende soorten post
Omdat het secretariaat veel 
verschillende zaken regelt, 
is de post ook heel gevari-
eerd. Hoewel de bezorgers de 
post natuurlijk niet inkijken, 
weten ze aan de hand van 
het bezorgadres vaak wel in 
welke categorie de post valt. 
Dit kan te maken hebben met 
uitvaarten, bestuurlijke zaken, 
financiële zaken of gezellige 
zaken zoals de eerderge-
noemde verjaardagen. 

De jaarlijkse bezorging van 
de enveloppen van de ‘actie 
kerkbalans’ aan alle parochia-
nen is altijd een van de groot-
ste klussen, weet Rob Lap te 
melden. Dit zijn dan zoveel 

enveloppen dat het niet lukt 
om die op één dag te bezor-
gen, maar dat hoeft gelukkig 
ook niet. 

Soms komt het ook wel voor 
dat aan de bezorgers wordt 
gevraagd om een ‘kruisje’ 
af te leveren. Zo’n kruisje is 
bestemd voor de nabestaan-
den van iemand die een jaar 
geleden overleden is. In dat 
geval wordt het kruisje niet 
door de brievenbus gedaan, 
maar netjes persoonlijk over-
handigd. 

Duurzaam
Over de enveloppen valt ove-
rigens nog wat op te merken: 
deze zijn bijna altijd ‘gere-
cycled’. Dat wil zeggen dat 
bijvoorbeeld oude bank-
enveloppen die aan het secre-
tariaat waren gericht van een 
nieuw adres worden voorzien. 
Zo worden heel wat euro’s 
bespaard op enveloppen én 
natuurlijk op postzegels. 

Tot slot
Ik bedank de heren voor de 
koffie en het gezellige inter-
view en als u post krijgt van 
de Parochie, weet u nu wat 
meer van de organisatie 
erachter.

Richard Numan

Even voorstellen
Voor dit stukje heb ik in ons 
Parochiecentrum aan de A. 
Verherentstraat een gesprek 
gevoerd met de mannen die 
deze nuttige en geld bespa-
rende taak op dit moment 
uitvoeren. Dit zijn: Joop van 
Helvert, Ben Rous, Rob Lap, 
Ben Lammers en Michel 
Lammers. Laatstgenoemde 
is de jongste van het gezel-
schap en omdat hij overdag 
werkt, heb ik een apart inter-
view ’s avonds bij hem thuis 
gehouden, waarbij zijn vader 
Ben er voor de gezelligheid 
ook bij was. Al deze mannen 
bezorgen de post inmiddels al 
weer een aantal jaren. Joop, 
Ben en Ben draaien al meer 
dan vijf jaar mee en Rob en 
Michel zijn het bezorgteam 
een paar jaar geleden komen 
versterken. Overigens ken-
nen Rob, Ben en Ben elkaar 
al van het Laurentiuskoor en 
Joop is in die kerk als koster 
natuurlijk ook een bekende.

Postbezorgers (v.l.n.r.) Rob Lap, Ben Rous en Joop van Helvert. 

Vader en zoon Ben en Michel Lammers. 



Hartelijk dank 
voor uw inzet
Zodra het einde van de 
schoolvakanties in zicht is 
en ook allerhande activi-
teiten weer langzaamaan 
opgepakt worden, ontstaat 
er een veranderingspro-
ces zowel in de natuur, als 
ook in het dagelijks leven. 
De natuur lijkt zich op te 
maken voor de herfst, zo 
zijn verschillende vogels 
alweer vertrokken naar het 
zuiden en in de winkels 
verschijnt na de uitverkoop 
alweer de collectie kleding 
voor het najaar en de win-
ter. 

Ook in de kerk is men plan-
nen aan het maken voor 
de komende maanden, 
maar door allerhande onze-
kerheden is het moeilijk 
om ver vooruit te plannen 
en te organiseren. In de 
afgelopen maanden zijn er 
verschillende activiteiten 
geweest. De mooie en suc-
cesvolle expositie over het 
leven en werken van de 
Heilige Moeder Teresa van 
Calcutta in de Agathakerk 
in Beverwijk en de restau-
ratie van de ramen in de 
Laurentiuskerk in Heems-
kerk bijvoorbeeld. Dankzij 
de inzet van de vele vrijwil-
ligers zijn ook de dagelijkse 
activiteiten door blijven 
gaan. Kosters, tuinploegen, 
zangers en zangeressen, 
schoonmakers, lectoren 
en organisten, mensen op 
de secretariaten, bezor-
gers van ons Parochieblad, 
enzovoort, enzovoort: har-
telijk dank voor uw inzet! 

Onzekerheden en zeker-
heden
We hebben te kampen met 
zekere onzekerheden. Het 
is en blijft moeilijk om voor 
de langere termijn plannen 
te maken voor Parochie-
activiteiten. Hoe en waar 
kunnen we bijeenkomsten 
organiseren voor bijv. koor-
repetities, kindercatechese, 
maar ook avonden voor 
catechese voor volwas-
senen. Kortom, veel is en 
blijft onzeker.

Misschien is dat ook wel 
wat we de afgelopen tijd 
ervaren hebben, dat we 
hebben leren leven met 
onzekerheden en dat er van 
ons flexibiliteit gevraagd 
wordt. Voor het begin van 
het coronatijdperk gingen 
we dikwijls uit van onze 
zogenaamde onbegrensde 
mogelijkheden en dachten 

we alles ook op de lange 
termijn te kunnen plan-
nen en vastleggen. We 
zijn in de afgelopen tijd 
en nog steeds ons meer 
bewust geworden dat we 
ook anders kunnen leven, 
dat we niet alles hoeven 
te doen. Op vakantie in 
Nederland kan net zo mooi 
en fijn zijn als een bezoek 
aan een ver vreemd land. 
Ook zijn met name oudere 
mensen nieuwe mogelijk-
heden gaan ontdekken van 
communicatie. Een oudere 
dame van 87 vertelde dat 
zij sinds corona is gaan 
videobellen met haar kin-
deren en kleinkinderen en 
nu ook met vrienden. Men 
bezoekt elkaar minder, 
maar door videobellen is er 
wel veel vaker contact dan 
voorheen. Zo kan je ook 
eenzaamheid voorkomen, 
en het contact gaande hou-
den. Ook in onze regio zijn 
allerhande dingen doorge-
gaan. Zo waren en komen 
er de Eerste H. Commu-
nievieringen. Gelukkig zijn 
ook de koren weer begon-
nen om samen te zingen 
en elkaar te ontmoeten. 
Ondanks alle onzekerheden 
zijn er ook veel zekerhe-
den: zo is de herfst weer in 
aantocht, gaan de scholen 
weer beginnen en is het op 
25 december Kerstmis.

Herstel Diaken 
Marcel de Haas
Gelukkig gaat het met col-
lega Diaken Marcel de 
Haas steeds een beetje 
beter en is hij nu weer 
zover dat hij binnenkort 
heel voorzichtig weer wat 
werkzaamheden kan gaan 
oppakken; zijn weg naar 
herstel is lang en nog niet 
geheel gelopen, maar met 
Gods hulp en zegen komt 
hij er wel.

Ook in onze Parochies heb-
ben veel mensen te kam-
pen met de gevolgen van 
corona, misschien niet 
altijd zelf getroffen, maar 
bijna iedereen heeft men-
sen uit de eigen kring van 
naasten en bekenden die 
ziek zijn geworden door het 
coronavirus. 

Mede namens mijn collegae 
wens ik u allen bescher-
ming en Gods zegen en 
heil.

Anton Overmars pr.

In september zullen de eer-
ste-communicanten zich voor-
stellen aan onze Parochie. 
Voor de kinderen uit Heems-
kerk en Uitgeest zal dit zijn 
tijdens de gezinsviering van 
19 september om 11 uur in 
de Mariakerk. De kinderen uit 
Castricum worden voorgesteld 
tijdens de startzondag op 5 
september in de Pancratius-
kerk om 10 uur. 

Voor de vakantie hebben wij 
met de kinderen al vier kin-
dermiddagen kunnen inhalen. 
Dat was heel fijn, want vanaf 
december tot mei was het 

niet mogelijk om samen te 
komen. Dankzij de gezinsvie-
ringen en een aantal online 
catecheses hebben wij de 
band met de kinderen kunnen 
onderhouden, maar toch is 
het heel anders om echt met 
de kinderen samen te kun-
nen zijn.

Op dinsdag 31 augustus en 
zaterdag 4 september zal 
de volgende kindermiddag 
plaatsvinden in de Mariakerk, 
met het thema “Het Laatste 
Avondmaal”. De kinderen zul-
len eerst aan de hand van 
mooie posters het Paasver-

haal horen, vanaf Palmzondag 
tot en met de Hemelvaart 
van de Heer. Daarna zullen 
zij het verhaal van het Laat-
ste Avondmaal zelf spelen. 
Na afloop gaan we in de kerk 
alles horen over de Eucha-
ristie.

Er is nog een kindermiddag 
op 14 en 18 september met 
de titel “Jezus overwint de 
dood”: God heeft Jezus weer 
levend gemaakt! Dat noemen 
we de Verrijzenis, dat bete-
kent: Jezus staat op en leeft 
weer. Dat vieren alle christe-
nen elk jaar met Pasen. De 
dood is niet meer het einde, 
maar het begin. 

Het is een nieuw begin samen 
met God in de Hemel.

Namens de Communiegroep,
Pilar Casanova

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

Vrijwilliger Ad Heus heeft op 

13 juni jl. de Bavo-onder-

scheiding ontvangen.

Op maandagavond 13 sep-
tember kunt u luisteren naar 
de viering van zondagochtend 
12 september. Na de viering 
wordt een herhaling uitgezon-
den van de kerkgeschiede-
nis van ons dorp Heemskerk, 
verteld door dit jaar overleden 
oud-voorzitter van ons Paro-
chiebestuur Ton van Herpen. 
Wij willen hiermee Ton alsnog 
bedanken voor het vele werk 
dat hij voor Heemskerk en 
onze Parochie heeft verricht.

De uitzending is van 20.00 tot 
22.00 uur op radio-digitaal 
107.4 en via Ziggo-kanaal 
782.

HEEMSKERK FM

Zit uw kind (of uw kleinkind) 
in groep 1/2 of 3 van de 
basisschool (4-6 jaar)? 

Wilt u hem of haar ook graag 
wat meer meegeven over 
de Bijbel en het Christelijk 
geloof? Breng uw kind dan 
naar de gezellige kindermid-
dagen voor de allerkleinsten. 
We gaan op woensdagmiddag 
29 september weer van start. 
We gaan samen leren over 
Jezus en de genezing van de 
blinde Bartimeüs. 

De Kinderclub komt iedere 
laatste woensdagmiddag 
van de maand bij elkaar, van 
15.00 tot 17.00 uur in de 
Esplanadezaal van de Maria-
kerk. Het is fijn als u laat 
weten of u van plan bent om 

Nu we twee jaar achter 
elkaar niet naar Lourdes zijn 
geweest, gaan we toch weer 
onze activiteiten oppakken en 
zo beginnen we op zondag 12 
september met de fietstocht: 
vertrek bij IJssalon Marx 
O’Larry’s aan de Kerkweg 
tussen 11 uur en 13.00 uur. 
Daar krijgt u een sticker en 

uw kind te laten komen. Dan 
zorgen wij voor voldoende 
materiaal en traktaties. Stuur 
een mailtje naar Pilar Casa-
nova, pilar.casanova@xs4all.
nl. Ook als u vragen heeft, 
kunt u hiervoor mailen. Lie-
ver bellen? Dat kan op 0251-
245786 of 06-52134152.

Graag tot ziens op 
29 september!

Pilar Casanova 

fietst u naar Johanna’s Hof. 
Daar ontvangt u een kaartje 
en u gaat weer terug naar de 
IJssalon waar u een lekker 
ijsje krijgt, en wij voor elke 
fietser € 10 euro voor de 
Lourdesactie. 

Wij wensen iedereen die mee 
doet een fijne fietstocht! 

Joke Hoogeland

KINDERCATECHESE 4-6 JAAR

FIETSTOCHT VOOR LOURDES: 
12 SEPTEMBER

ALLERHEILIGSTE 
De uitstelling van het Allerheiligste vindt plaats elke eerste vrijdag 

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

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! 



UIT HET BESTUUR

De zomervakantie is bijna 
ten einde. Wellicht was u 
in het buitenland of bent 
u toch maar in ons eigen, 
mooie Nederland geble-
ven. Misschien bent u wel 
niet zo’n vakantieganger en 
zoekt u uw rust en ontspan-
ning rond eigen huis en tuin. 
Wat u ook heeft onderno-
men, u bent meer dan wel-
kom in de kerken in onze 
regio! Wij wensen al onze 
vrijwilligers veel plezier en 
succes toe met het opstar-
ten van de werkzaamheden. 
Hoewel we nog niet van de 
1,5 meter samenleving zijn 
verlost, proberen we met 
elkaar “de draad weer op te 
pakken”. Laten we hopen 
dat de structurele effecten 
van deze pandemie op onze 
samenwerkende geloofsge-
meenschappen beperkt zul-
len zijn.

Bouwkundige zaken
Vanuit de Locatieteams zijn 
de volgende bouwkundige 
zaken vermeldenswaard. 
In de St. Joseph Parochie 
in Velsen-Noord buigt men 
zich, na de verkoop van het 
kerkgebouw, over de moge-
lijkheid van het huren van 
een gedeelte van de kerk in 
combinatie met het huren 
van een appartement voor 
Pastor Mathew, zodat hij in 
de toekomst wellicht in onze 
regio kan wonen. In de Pan-
cratiuskerk zijn de kerkdeu-
ren onlangs geschilderd. 

Tevens wordt in Castricum 
naar de mogelijkheid van 
het ophangen van camera’s 
gekeken. Helaas is dat in 
deze tijd noodzakelijk van-
wege ingegooide ruitjes en 
ander vandalisme. 

In Heemskerk is de kostbare 
restauratie van de glas-in-
lood ramen van de Lauren-
tiuskerk nagenoeg voltooid. 
Half september staat de 
eindoplevering gepland. In 
de Mariakerk is met behulp 
van een hoogwerker recent 
de motor van de grote klok 
weer gerepareerd. In de 
Apostelkerk is na rijp beraad 
besloten af te zien van het 
leggen van nieuw lami-
naat. De kosten waren te 
hoog, terwijl de leverancier 
geen garantie wilde geven. 
Voor de Onze Lieve Vrouwe 
Geboortekerk in Uitgeest 
hebben we onlangs van 
het Bisdom een machtiging 
ontvangen voor het uitvoe-
ren van regulier onderhoud, 
waaronder het herstellen 
van metselwerk, voegwerk, 

het vervangen van muurlood, 
lei- en schilderwerkzaamhe-
den en dakgootbekledingen. 
Met het Locatieteam van 
St. Eloy buigen we ons over 
wat de toekomstige moge-
lijkheden van de Agathakerk 
zijn in samenhang met de 
financiële positie van de 
Parochie.

Personele vermeldingen
In het Locatieteam van St. 
Eloy is de rol van secretaris 
onlangs overgenomen door 
Peter Tervoort. Wij danken 
zijn voorganger Ben Slot 
voor alle inspanningen en 
wensen Peter veel succes 
en inspiratie bij het vervullen 
van zijn nieuwe rol! Tijdens 
de vorige vergadering van 
het Regiobestuur hebben 
we Leny Dekker van harte 
gefeliciteerd met het feit dat 
zij al 40 jaar als vrijwilligster 
actief is, waarvan 25 jaar als 
lid van het Parochiebestuur.

Opmerkingen inzake het 
rooster van vieringen
Frequent bereiken ons vra-
gen en opmerkingen over 
het rooster van vieringen. 
Als samenwerkingsver-
band van zes Parochies 
en negen kerken met een 
pastoraal team dat regio-
naal in IJmond-Noord inzet-
baar is, moeten wij soms 
lastige keuzes maken. De 
tijdstippen van vieringen 
op zondagmorgen zijn door 
het Regiobestuur in samen-
spraak met de Locatieteams 
op 09.15 uur en 11.00 uur 
vastgesteld. Dit geeft de 
Priesters/Diakens voldoen-
de gelegenheid om van de 
ene kerk naar de andere te 
reizen. Afhankelijk van toe-
komstige ontwikkelingen 
zullen onvermijdelijk nieuwe 
roosteraanpassingen nood-
zakelijk zijn. Deze tijd van 
verminderde kerkbetrokken-
heid, mutaties in het Pasto-
raal team en gevolgen van 
corona vragen erom verder 
te kijken dan de werkelijk-
heid van de eigen Parochie. 

Wij vragen uw begrip voor de 
gemaakte keuzes. Met de 
ervaring van Rita Dufrenne 
beschikken we gelukkig over 
voldoende expertise om 
steeds weer een passend 
rooster samen te stellen. 
Rita, dank voor al je geduld, 
inspanningen en flexibiliteit 
hiervoor!

Bert Jan Rozestraten
(gedelegeerd voorzitter)

Na de corona-versoepelingen 
wil ik weer beginnen met 
de Bijbelgroepen. Er zijn 
twee mogelijkheden: ofwel 

de derde woensdag van de 
maand van 14.30-15.00 uur 
op Maerelaan 154 (indien dit 
bezwaarlijk is, kan het ook bij 
iemand thuis of in het Paro-
chiecentrum van de Lauren-
tiuskerk) ofwel de vierde 
maandag van de maand van 
19.30-20.00 uur in het Paro-
chiecentrum van de Lauren-
tiuskerk. Om het aantal te 
bepalen is opgave gewenst! 

Stuur hiertoe een mailtje naar 
laurentius-maria@hetnet.nl. 

Tevens wil ik het derde deel 
van mijn boeken over de Bij-
bel “Spreekt God nog tot 
ons?” bij u aanbevelen. Dit 
derde deel gaat over de Han-
delingen der Apostelen, de 
Brieven en het boek Openba-
ring en kost € 10 (te bestel-
len via het Parochiesecreta-
riaat). 

J.C. van der Linden pr.

BIJBELGROEPEN PASTOOR VAN DER LINDEN

Pax Vredesweek
Van 18 t/m 26 september wordt weer de nationale Vredes-
week gehouden. Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is min-
der waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een 
tijd van verharding in onze samenleving en non-stopgeweld 
elders, staat er te lezen op de side van Pax. Maar het kan 
anders. Sterker nog, dat gebeurt al! Pax schrijft: Veel mensen 
verlangen naar contact met buurtgenoten die tot nu toe een 
vreemde voor hen zijn. Of zij willen vredesactivisten ver weg 
een hart onder de riem steken door een bemoedigende en 
hoopvolle boodschap te sturen. Als je goed om je heen kijkt 
zie je dat op veel plekken moedige mensen zich met vallen en 
weer opstaan blijven inzetten voor vrede.

Tijdens de nationale Vredesweek, de actieweek voor vrede 
van Pax, laat Pax al meer dan 50 jaar samen met duizenden 
mensen zien dat het ook anders kan. Grote veranderingen 
beginnen vaak klein. In onze eigen straat of buurt. Samen 
met scholen en studieverenigingen, kerken en moskeeën, 
boekhandels, bibliotheken en gemeenten zet PAX vrede op de 
kaart. In het hele land worden er honderden activiteiten geor-
ganiseerd: van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot 
masterclasses, van vieringen tot debatten. Honderden lokale 
activiteiten komen samen in één nationale vredesweek. 
Samen maakt men een krachtig geluid.

Wilt u het werk van PAX steunen? 
IBAN: NL03TRIO 0390 5150 00.

Lydia Vergouw

NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE VERNIEUWDE WEBSITE VAN ONZE PAROCHIE: 
www.laurentius-maria.nl

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 zorg-
verzekering, gebruik van digi-
tale kennis, enzovoort krijgen 
aandacht in onze maatschap-
pelijke 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

Op 15 augustus vierden wij 
het hoogfeest van Maria 
Tenhemelopneming. Op het 
heiligdom in Heiloo is dit 
hoogfeest altijd extra fees-
telijk, omdat het heiligdom 
geheel in het teken van Maria 
staat. Hier is rond 1400 een 
beeld gevonden van Maria 
dat, nadat het door een 
boer mee naar huis geno-
men was, weer naar dezelfde 
plek terugkeerde waar het 
gevonden was. Rond dat-
zelfde moment heeft Maria 
een schipper nabij Egmond, 
die in doodsnood verkeerde 
op zee, gered. Deze schipper 
heeft ter ere van Maria op de 
plek waar het beeld gevonden 
was een kapel gebouwd, waar 
jaarlijks nog vele bedevaart-
gangers komen. Bijzonder om 
zo dichtbij huis deze plek te 
hebben!

Zo zijn er natuurlijk nog meer-
dere plekken waar de Heilige 
Maagd verschenen is en wij 

haar eren. Maar het is goed 
voor onszelf na te gaan: wat 
betekent Maria voor mij? 
Welk voorbeeld kan ik van 
Haar nemen? Dit brengt mij 
terug naar enkele jaren gele-
den, vlak voor de coronacrisis 
in 2019, waarin de wereldjon-
gerendagen werden gehouden 
in Panama. Deze dagen ston-
den in het teken van het ant-
woord van Maria aan de aan 
Haar verschenen engel Gabri-
el: “Zie hier de dienstmaagd 
des Heren, mij geschiede 
naar uw woord” (Lucas 1,38). 
Ofwel “Ik wil God dienen. Laat 
er met mij gebeuren wat u 
gezegd hebt”. 

Mensen die het Angelus wel 
eens bidden, komen deze 
passage letterlijk tegen. Maar 
wat is de dieperliggende 
betekenis? Met dit antwoord 
legt zij Haar volledige leven 
in Gods handen en draagt zij 
Zijn Zoon. Goed om hier eens 
over na te denken. Durven 
wij ons volledig over te geven 
aan God onze Vader? Op hem 
te vertrouwen? Ik denk aan 
de afgelopen anderhalf jaar. 
Met elkaar zijn wij flink op de 
proef gesteld en nog steeds 
is corona niet weg. Een tijd 
waarin het samenkomen in 
het huis van God niet meer 
vanzelfsprekend was. Een tijd 
die wij op onze eigen manier 
beleefd hebben en nog bele-
ven. Welke rol speelt Maria 
hierin voor u? Dat wij allen 
mogen blijven vertrouwen op 
God!

Jeroen Vergouw
Buitengewoon bedienaar 
H. Communie

TERUGBLIK MARIA TENHEMELOPNEMING



Uit het Rouwboek
21 mei Harrie Portz (85)
 Zamenhof 6
25 mei Jos Maas (89)
 Sandenburg 98
28 mei Columba Molenaar-
 van Duivenvoorde (95)
 Huize Westerheem, 
 K116
2 juni Johanna Visser (83)
 Raadhuisstraat 60
6 juni Maria Vessies-
 de Wildt (99)
 Tolweg 9, Uitgeest
7 juni Petronella van Duiven-
 voorde-Beentjes (96)
 Westerheem, K301
8 juni Maria Bos-
 van Steenbeek (92)
 Maerelaan 86
10 juni Maria Daas-
 Beentjes (94)
 Mozartlaan 1b, 
 Akersloot
11 juni Anna Nijman-
 Adrichem (95)
 Karshoffstraat 14
6 juli Johanna Deen-
 Wittenberg (98)
 El Santa, App. 327, 
 Beverwijk 
11 juli Herman Ikink (87)
 Oosterstreng 121
11 juli Martina Huijgens-
 de Jong (81)
 Suykers Acker 127

14 juli Johanna Beentjes-van 
 Duivenvoorde (97)
 Noorddorperweg 7
17 juli Harry Duijn (72)
 Meerstate, 
 Mozartstraat 91
23 juli Annette Beentjes (53)
 Corn. Groenlandstr. 42
12 aug. Johannes Beentjes (97)
 Creutzberglaan 171, 
 Beverwijk

Uit het Huwelijksboek
10 sept. Huwelijk Lisa Sinnige 
 en Huub Sturkenboom
 Haydnplein 48
 Laurentiuskerk, 13.00 u.

Uit het Doopboek
30 mei Floris Visser  
 Israël Queridoln. 58, 
 Beverwijk 
2 juni Lotte Klaver
 Kon. Wilhelminastr. 12
6 juni Laurens Verwindt
 Dukasstraat 9
20 juni Yana van Zijl
 Lessestraat 132

Opbrengst collectes
8 t/m 30 mei € 1.547,70
5 t/m 27 juni € 1.520,41
3 juli t/m 8 aug. € 2.197,10

Kerkbijdrage
Per eind juli jl. is de stand 
gekomen op € 62.501,33. 
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

12 sept. Fietstocht voor Lourdes 
 (IJssalon Marx O’Larry’s, vertrek 11.00-13.00 u.)
13 sept. Uitzending Heemskerk FM (20.00-22.00 uur)
18 t/m 26 sept. Nationale Vredesweek
25 sept. Werelddag migranten en vluchtelingen 
 (Aäronkerk Amsterdam, 10.00-13.30 uur)
29 sept. Kindermiddag allerkleinsten 
 (Mariakerk, 15.00-17.00 uur)
T/m 2 okt. Zaterdagmiddagconcerten Kathedrale 
 basiliek Sint Bavo (17.00 uur)

H. COMMUNIE 
THUIS 
ONTVANGEN?
Bent u niet in staat om 
naar de kerk te komen 
en wilt u toch graag de 
H. Communie ontvangen? 
Of kent u mensen die dit 
op prijs zouden stellen? 
Laat dit dan weten aan het 
Parochiesecretariaat, via 
e-mail laurentius-maria@ 
hetnet.nl of telefonisch: 
23 22 20.

De katholieke kerk viert elk 
jaar op de laatste zondag van 
september de Werelddag voor 
Migranten en Vluchtelingen. 
N.a.v. deze dag organiseren 
het Bisdom Haarlem-Amster-
dam, Cordaid, Sant’Egidio en 

de Vastenactie een bijzondere 
bijeenkomst in de Mozes en 
Aäronkerk te Amsterdam op 
zaterdag 25 september van 
10.00 tot 13.30 uur. 
Deelname is gratis. U bent 
van harte welkom! 
De ontmoeting staat centraal, 
ook in een gezamenlijke lunch 
waarmee de bijeenkomst 
wordt afgesloten. 

Informatie en aanmelding 
via caritas@bisdomhaarlem-
amsterdam.nl. Zie ook: www.
bisdomhaarlem-amsterdam.nl.

25 SEPTEMBER WERELDDAG 
MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 2 (okt.) 13 sept.
Nr. 3 (nov.) 11 okt.

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.   

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

Za. 4 sept.
19.00 uur

Zo. 5 sept.
11.00 uur

Eucharistieviering
Father Mathew

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden

Za. 4 sept.

Zo. 5 sept.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Pastor Overmars/
Diaken Chantre Sánchez

Za. 11 sept.

Zo. 12 sept.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Vicaris Bruggink

Za. 11 sept.
19.00 uur

Zo. 12 sept.
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden/
Diaken Chantre Sánchez
 
Eucharistieviering
Rector De Wit

Za. 18 sept.
19.00 uur

Zo. 19 sept.
11.00 uur

Eucharistieviering
Father Tesfayohannes/
Diaken Chantre Sánchez

Eucharistieviering
Pastor Overmars

Za. 18 sept.

Zo. 19 sept.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistie-/Gezinsviering 
Pastoor Kaleab

Za. 25 sept.

Zo. 26 sept.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Pastor Overmars

Za. 25 sept.
19.00 uur

Zo. 26 sept.
11.00 uur

Eucharistieviering
Father Mathew

Eucharistieviering
Vicaris Bruggink/
Diaken Chantre Sánchez

Za. 2 okt. 
19.00 uur

Zo. 3 okt. 
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden/
Diaken Chantre Sánchez
 
Eucharistieviering
Vicaris Bruggink

Za. 2 okt. 

Zo. 3 okt.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Pastor Overmars

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 09.00 uur 
Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden.


