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TWEE TORENS... 
ÉÉN PAROCHIE

In dit nummer o.a.: 

• Nieuwe leden  
Laurentiuskoor gezocht

• Meld je aan voor de Bijbelgroepen  
van Pastoor Van der Linden

• Fietstocht voor Lourdes  
groot succes! 

• Luister op 5 en 25 oktober  
naar Heemskerk FM

KOOR INTERMEZZO 10 JAAR

Parochiebestuur was men 
het erover eens dat het koor 
een aanvulling moest zijn 
op de bestaande koren, met 
een onderscheidend reper-
toire”. Bert heeft al voor de 
allereerste viering een gevari-
eerde verzameling van liede-
ren gekozen in het Italiaans, 
Spaans, Engels én Neder-
lands. Later heeft Intermezzo 
zelfs het Poolse Maria- 
lied Gdy klęczę przed Tob (als 
ik voor u kniel) gezongen! 
Ook het combo van piano, 
viool, dwarsfluit, saxofoon, 
gitaar, basgitaar en drum 
geeft Intermezzo een duide-
lijk eigen geluid, variërend 
van het stemmige Nada te 
turbe van Taizé tot het vro-
lijke Nozze a Cana (De brui-
loft in Kana). Bij elke serie 
repetities komen er nieuwe 
liederen bij: inmiddels telt het 
repertoire bijna 90 nummers!

Projectbasis
Intermezzo zingt op “pro-
ject” basis: drie of vier keer 

Als Intermezzo op 10 oktober zingt, bestaat het koor 
nagenoeg 10 jaar. Bij de derde verjaardag van het koor 
schreef Ton van Herpen over de eerste jaren sinds die 
eerste viering op 30 oktober 2011. Intussen zijn er heel 
wat liederen in onze vieringen door Intermezzo gezon-
gen. Tijd om te kijken hoe het met ze is!

per jaar tijdens een mis, met 
voorafgaand zes repetities. 
Deze keuze maakt het ook 
mogelijk voor mensen die 
vanwege kleine kinderen of 
hun werk niet het hele jaar 
door elke week kunnen repe-
teren. En als het een periode 
niet lukt om mee te doen, is 
dat geen enkel probleem. Ook 
het aantal mannen (onge-
veer een derde van het koor) 
getuigt dat die flexibiliteit een 
voordeel is. Bert: “We hebben 
zowel bassen als tenoren, dus 
of je nu laag of hoog zingt, bij 
Intermezzo ben je welkom!” 
Het koor heeft daardoor 
al jaren een stabiel aantal 
leden, ongeveer 50, inclusief 
het combo van 5 leden. Nieu-
we leden, zowel mannen als 
vrouwen, zijn natuurlijk zeker 
welkom!

Samenwerking en steun
Pastoor-Deken Cassee was 
altijd een groot fan van al 
“zijn” koren. En Diaken Jai-
der komt graag met het koor 
repeteren, net zoals Kapelaan 
Teun dat deed. Het maakt 
ook dat de relatie met de 
andere koren vanaf het begin 
heel goed is. Vanuit Inter-
mezzo is een aantal leden lid 
geworden van het Maria- en 
Laurentiuskoor. Sommige 
leden zijn juist doorgestroomd 
naar Intermezzo vanuit het 
Jongerenkoor en ook met het 
Jeugdkoor was er al samen-
werking door samen te zingen 
tijdens een viering. En een 
van de koorleden (Bernadette 

Hollander) is nu een van de 
vaste cantors in onze kerken. 
Ook vanuit de parochianen is 
er veel waardering. Zo werd 
Intermezzo al in de beginjaren 
gevraagd te zingen tijdens de 
viering waarin het echtpaar 
Toon en Mien van Lieshout 
hun 60-jarig huwelijk vierden. 
“Het is fijn dat jong en oud 
naar de vieringen met Inter-
mezzo komen; het koor zorgt 
daarmee ook voor verbinding 
met mensen die niet weke-
lijks komen”. Giok: “En we zijn 
heel blij met de nieuwe vleu-
gel in de Mariakerk: Toen die 
werd geleverd, liet Pastoor-
Deken Cassee de klokken 
luiden!”.

Hecht koor
De sfeer in het koor is heel 
goed en de leden geven 
elkaar veel steun bij verdrie-
tige momenten. Ook tijdens 
de corona-pandemie zijn er 
heel verdrietige momenten 
geweest; zo is dwarsfluitiste 
Miriam de Wit vorig jaar over-
leden. Ondanks de beper-
kingen door coronamaatre-
gelen zocht het koor op die 
momenten manieren om hun 
medeleven te laten blijken. 
Die hechtheid is er ook als 
er iets valt te vieren: het eer-
ste lustrum werd gevierd met 
een “Spaanse avond” waarbij 
ze Spaanse les kregen. En in 
coronatijd werd er afgelopen 
maart via Zoom een digitale 
bijeenkomst gehouden, met 
muziek én een heuse quiz! 
Pilar: “Binnenkort willen we 
het 10-jarig jubileum natuur-
lijk met z’n allen vieren!”.

Opstarten
Net als overal om ons heen 
heeft het koorleven in de 
afgelopen 18 maanden gro-
tendeels stilgelegen. Moni-
que: “Een hoogtepunt was 

het driejarig jubileum van de 
priesterwijding van Kapelaan 
Teun in juni vorig jaar die wel 
een beetje gevierd kon wor-
den”. Dit jaar werd er gaan-
deweg iets meer mogelijk en 
hebben sommige leden van 
Intermezzo in groepjes bij 
vieringen gezongen. “Hopelijk 
mogen we op 10 oktober voor 
het eerst weer met het hele 
koor zingen!” “We zijn hoop-
vol, want het wordt vast niet 
zo druk als bij de Grand Prix 
in Zandvoort en dat mocht 
ook”. Intermezzo is in ieder 
geval blij dat ze weer kunnen 
opstarten, al moet tijdens 
de repetities ten tijde van 
dit interview nog anderhalve 
meter afstand van elkaar wor-
den gehouden.

In every age (voor altijd)
Op mijn vraag wat de vijf ver-
wachten van de toekomst 
voor Intermezzo, komen heel 
diverse reacties. Van samen 
met de andere koren zin-
gen bij bijzondere vieringen 
tot het breed uitnodigen van 
mensen die misschien een-
malig mee willen zingen met 
Pasen of Kerst bijvoorbeeld. 
De gemene deler is in ieder 
geval dat de stuurgroep vol 
met goede ideeën zit! Bert 
vat het mooi samen waarbij 
hij een van de nieuwe liede-
ren die op 10 oktober gezon-
gen zullen worden aanhaalt: 
“Het lied ‘In every age’ zegt 
dat we weten dat het alle-
maal niet zal blijven zoals het 
is, maar dat het belangrijkste 
voor altijd zal blijven”. 

Hoe treffender kan ik dit 
stukje afsluiten dan met de 
volgende regels uit dit lied: In 
alle tijden, God, bent u onze 
toevlucht en onze hoop!”

Sindo Núñez Queija

Mijn gesprek met Bert en 
Giok Stolwijk, Kees en Moni-
que van Montfort en Pilar 
Casanova begint met enthou-
siaste anekdotes over hoe 
het allemaal begon. In 2011 
besloten Monique en Pilar na 
een zondagse mis onder de 
kerkgangers te vragen wie 
het leuk zou vinden om op 
projectbasis in een koor te 
zingen. Er kwamen zo al meer 
dan tien positieve reacties. 
Kees: “op zaterdag bij het 
voetbalveld bleken onder de 
ouders van de voetballers, en 
later bij de paardenraces tij-
dens de Feestweek, ook een 
hoop zangers te zitten. Bin-
nen de kortste keren waren 
er meer dan 20 aspirant 
koorleden.” 

Onderscheidend repertoire
Met hulp van (toen) Kapelaan 
Bruno Sestito werd in Bert 
Stolwijk de perfecte dirigent 
gevonden voor het nieuw te 
vormen koor. Monique: “Tij-
dens de overleggen met het 

ROZENKRANSGEBED IN 
MARIAKERK IN OKTOBER
In de Mariamaand oktober zullen we weer de Rozenkrans 
bidden voorafgaand aan de zondagse vieringen in de 
Mariakerk. Wilt u meebidden? We beginnen om 10.25 uur 
zodat we ruim voor de viering van 11.00 klaar zijn. 

Wilt u graag in de Laurentiuskerk de Rozenkrans bidden? 
Stuur dan een berichtje naar sindo@xs4all.nl.

Koor Intermezzo tijdens een recente repetitie.



Beter kan ik het niet 
verwoorden
Pastor Anton Overmars 
schreef in de vorige Helm 
het volgende over mij. 
Beter dan hij kan ik het 
niet verwoorden: ‘Gelukkig 
gaat het met collega diaken 
Marcel de Haas steeds een 
beetje beter en is hij nu 
weer zover dat hij binnen-
kort, 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.’ 

Heel veel dank
Eind maart werd Corona 
bij mij geconstateerd. Nu 
eind september heb ik nog 
steeds last van nawerkin-
gen en word ik een long-
covid-patiënt genoemd. 

Velen van u hebben mij een 
mail gestuurd, een kaart 
gestuurd, ik heb een aantal 
fruitmanden mogen ontvan-
gen en boeketten bloemen. 
U heeft voor mij gebeden 
en misschien nog. Heel 
hartelijk dank daarvoor. Het 
heeft mij erg geholpen. Ook 
wil ik mijn collega’s bedan-
ken. Zij hebben door mijn 
afwezigheid (en nog) het 
extra druk gehad. 

Langzaamaan weer wat 
taken
Ik bezoek alweer een aan-
tal parochianen en hoop 
binnenkort ook weer mijn 
collega-priesters te assiste-
ren in de Eucharistieviering 
en weer zelf voor te gaan in 
uitvaart- en doopvieringen. 

Heel langzaamaan pak ik 
van dit mooie werk weer 
wat taken op voor zover 
het mogelijk is qua mijn 
gezondheid.

Het parochieseizoen is 
weer begonnen. Wij gaan 
samen weer op weg, op 
reis een nieuw seizoen in. 
Een hopelijk beter seizoen 
dan vorig jaar en het jaar 
daarvoor.

Een spelletje
Op een zondag in juli werd 
het Evangelie gelezen van 
Lucas: hoofdstuk 9,1-7, 
waarin Jezus tegen zijn 
leerlingen zegt: ‘Ga op reis, 
maar neem niets mee’. 
Geen stok, geen reistas, 
geen schoeisel. Een aantal 
jaren geleden begeleidde ik 
een groep vormelingen. 

Op de eerste bijeenkomst 
had de begeleidingsgroep 
bedacht om te starten met 
het spelletje: Ik ga op reis 
en neem mee. Een leuk 
kennismakingsrondje. Je 
noemt je naam en herhaalt 
wat je van anderen gehoord 
hebt wat zij meenemen en 
noemt dan wat jij wil mee-
nemen. 

Eén van de jongeren zei: 
ik neem mijn bijbel mee. 
Een andere jongere zei: 
mijn moeder. Het was een 
grote groep vormelingen. 
Op de eerste avond had-
den wij ook de Pastoor, 
Pastoor Leo Nederstigt, 
uitgenodigd. Hij zat naast 
mij. Ik was begonnen met 
het spelletje, hij was de 
laatste van de groep en 
fluisterde tegen mij: “ik ga 
dat niet onthouden hoor, 
dat kan ik niet …” Hij was 
als laatste aan de beurt. 
Ik was benieuwd wat hij 
zou zeggen. “Ik ga op reis 
en neem …- het was een 
tijdje stil - … helemaal 
niets, helemaal niets mee! 
Hij verwees naar het Evan-
gelie van Lucas. Wat goed 
bedacht! Wat zou u zeggen 
bij dit spelletje? Wat neemt 
u mee?

Vrede
De leerlingen nemen niets 
mee. Niets materieels. 
Maar wat zij wel meenamen 
was hun persoonlijkheid. 
Hun eigenschappen. Hun 
uitstraling. Liefde, saam-
horigheid, eenheid. Jezus 
had hun dat geleerd, vrede. 
Vrede aan u hier in uw huis, 
moesten zij zeggen aan de 
bewoners van de huizen 
waar zij aanklopten. Vrede 
voor u en u allen.

Wat neemt u mee? 
Wat neemt u mee in dit 
nieuwe seizoen? 
Gaan wij samen er weer 
een prachtig jaar van 
maken?

Liefde, saamhorigheid, 
eenheid, vrede.
Ik hoop dat u allen, ik ook, 
dit meeneemt in dit nieuwe 
seizoen!

Ik wens u vrede en alle 
goeds!

Marcel de Haas,
Diaken

De communicanten zijn vori-
ge maand heel druk bezig 
geweest met alle kindermid-
dagen, voorstelvieringen en 
het uitje naar het Heiligdom 
van Onze Lieve Vrouw ter 
Nood in Heiloo. Dit laatste is, 
zoals ieder jaar, het hoogte-
punt van de voorbereidingen. 
De zusters hebben ons gewel-
dig ontvangen en zorgden 
voor een leuke en leerzame 
middag. 

In oktober komen de kinde-
ren nog voor een gezellige 
communicantenquiz. De kin-
deren kunnen, in groepjes, 
antwoord geven op allerlei 

vragen en ook puzzels oplos-
sen. Er worden prijsjes uit-
gedeeld en voor de kinderen 
die wilden helpen tijdens de 
gezinsvieringen is er een leuk 
extraatje

Na de quizmiddag zien we 
de kinderen pas weer op de 

oefendagen vóór hun eerste 
H. Communie. 
De data voor de vieringen in 
onze regio zijn: 
* Zo. 17 okt., 11 uur 
 Mariakerk (kinderen 

Heemskerk en Uitgeest)
* Zo. 24 okt., 11 uur 
 Agathakerk (kinderen 

Beverwijk en Velsen-Noord)
* Zo. 31 okt., 11 uur 
 Pancratiuskerk (kinderen 

Castricum)

We wensen alle kinderen een 
zalige Eerste H. Communie!

Namens de Communiegroep,
Pilar Casanova

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

KICA-NIEUWS
De KiCa-Club gaat 
weer van start. Op 
donderdag 7 oktober 
komen wij bij elkaar in de 
Laurentiuskerk. We gaan 
terug naar onze oude 
locatie, maar de tijd is 
onveranderd: van 18.30 
tot 20.00 uur.
Dit jaar gaan we verder  
met onze kennismakings-
reis naar Jezus: deze keer 
gaan we het over de vraag 
hebben: ‘Wie zeiden de 
mensen dat Jezus was?’ 
Met toneelstukjes zullen 
wij eerst in groepjes 
allerlei gebeurtenissen 
uit het leven van Jezus 
voorbereiden en daarna 
spelen in de kring. Een 
leuk knutselwerkje en een 
filmpje uit de serie “The 
Storykeepers” maken 
deze KiCa-avond af. Het 
zal vast heel gezellig 
worden!
De communicanten van 
2021 doen deze maand 
niet mee, want ze zijn nog 
druk bezig met de laatste 
voorbereidingen op hun 
Eerste H. Communie. Ze 
zullen wel een uitnodiging 
krijgen om naar de KiCa-
avond van november te 
komen. We hopen op veel 
aanmeldingen!

Pepita, Annette en Pilar

De kinderen zul-
len tijdens de kin-
dermiddag voor de 
allerkleinsten over 
de engelen leren. 
Op 29 september, 
de dag waarop wij 
de kindermiddag 
hadden, vierde de 
Kerk het feest van 
de aartsengelen en op 2 
oktober is het feest van de 
engelbewaarder. Alle reden 
dus om aan de kinderen over 
de engelen te vertellen. 

Wie zijn de “engelen” is de 
startvraag. God heeft de 
engelen geschapen. Het 
woord engel komt uit het 
Grieks: angelos. Dit betekent 
“boodschapper”. En inder-
daad, engelen zijn de bood-
schappers en helpers van 
God. God stuurt engelen om 
mensen te helpen. Engelen 
helpen ook om mensen bij 
God te brengen. Ze bren-
gen boodschappen van God 
of ze komen om mensen te 
waarschuwen. Iedereen heeft 

Inmiddels zijn we met de vor-
melingen hard op weg naar 
hun grote dag: op zaterdag-
avond 30 oktober ontvan-
gen zij in de Laurentiuskerk 
van Mgr. Hendriks het Heilig 
Vormsel. In een van de bij-
eenkomsten hebben we het 
gehad over bidden. Bidden is 
praten met God. We kunnen 
daarvoor gebeden gebrui-
ken zoals het Onze Vader en 
het Wees Gegroet; zoals we 
altijd doen aan het begin en 
eind van onze bijeenkomsten. 
Maar je kunt ook je eigen 
woorden gebruiken. Als je 
bidt, kun je God bedanken 
voor de mooie dingen in je 
leven, je kunt tegen 
Hem sorry zeggen 
voor de dingen die 
niet helemaal goed 
gaan en je kunt 
Hem ook altijd alles 
vragen wat je ver-
langt. Hij luistert 

een persoonlijke 
beschermengel. Dit 
is je engelbewaarder 
die je beschermt en 
je helpt door heel je 
leven. Je bescherm-
engel is altijd bij je, 
waar je ook bent. Je 
kunt je bescherm-
engel altijd om hulp 

en bescherming vragen, bij-
voorbeeld als je bang bent 
of verdrietig. Dit kan in je 
eigen woorden of met behulp 
van het gebedje dat wij gaan 
leren. Dit wordt allemaal uit-
gelegd met interactieve spel-
letjes, mooie platen en een 
prachtig en leerzaam knutsel-
werkje.

Op woensdag 27 oktober zul-
len wij weer bij elkaar komen. 
Het thema van deze middag  
is: Maria, moeder van God 
en een moeder voor ons 
allemaal. Wat wij gaan doen, 
leest u in de volgende Helm. 
Graag tot ziens op 27 oktober!

Pilar Casanova 

altijd! Op de vraag waarom je 
niet altijd krijgt wat je vraagt, 
zeiden de vormelingen zelf 
“omdat het misschien niet 
altijd is wat je nodig hebt”. 
Net als een vader of moeder 
een kind niet met een aan-
steker laat spelen, ook al wil 
het kind dat heel graag. We 
mogen vertrouwen dat God 
die onze Vader is altijd het 
beste met ons voor heeft!

We gaan ook weer van start 
met een nieuwe groep die 
hopelijk in juni 2022 het 
Vormsel mag ontvangen. 
Kinderen in groep 8 van de 
basisschool kunnen zich aan-

melden om deel 
te nemen aan 
de voorberei-
dingen hierop. 
Voor meer infor-
matie zijn deze 
kinderen en hun 
ouders van  

harte uitgenodigd op de infor- 
matieavond op woensdag 27 
oktober om 19.30 in de Maria- 
kerk. Aanmelden voor de 
informatieavond kan via email 
naar sindo@xs4all.nl.

KINDERCATECHESE 4-6 JAAR

NIEUWS VAN DE VORMELINGEN



UIT HET BESTUUR

De vergadering van het 
regiobestuur van 25 augus-
tus wordt geopend door 
secretaris Wim van der 
Meer. Hij leest, mede na 
alle perikelen rondom het 
chaotische Afghanistan, een 
‘Gebed voor vrede’ voor. Wij 
bidden om een vrede die de 
wereld niet kent, een vrede 
die eeuwig is: de vrede van 
Christus. Met deze pas-
sende tekst beginnen we vol 
goede moed aan een nieu-
we vergadercyclus!

Glas-in-lood ramen
Op donderdag 16 sep-
tember heeft de eind-
oplevering plaatsgevonden 
van de restauratie van de 
glas-in-lood ramen van de 
Laurentiuskerk. Daarmee 
is wederom een intensieve 
klus geklaard. De steigers 
zijn inmiddels verwijderd. 
De kosters hebben daarna 
de gehele kerk met elkaar 
schoongemaakt: een inten-
sieve klus waarbij veel 
kosters ‘het zweet van het 
hoofd gutste’. Maar dit 
impliceert wel dat u weer 
op een stofvrije bank kunt 
zitten en op een uitgeklopt 
kussentje kunt knielen. 
Maar ook tegelvloeren, 
tapijten, beelden, priester-
koor, altaren en kruisweg-
staties zijn grondig gerei-
nigd. Chapeau Annie, Dick, 
Jaap, Joop, Kees, Rita en 
Wout voor het geleverde 
teamwerk! We hebben onze 
Bisschop, Mgr. Hendriks 
uitgenodigd om op zondag 
12 december de gerestau-
reerde ramen te komen 
inzegenen.

Kerkelijk leven na corona
Op het moment van schrij-
ven is nog niet duidelijk wat 
er wel of niet mag. Mogen 
koren weer onbeperkt zin-
gen en wordt samenzang 
weer toegestaan? Er lijkt 
een einde te komen aan de 
anderhalve meter samenle-
ving. Hopelijk komt er snel 
duidelijkheid over de meer 
dan gewenste versoepelin-
gen voor onze kerken. 

Wij condoleren Pastoor 
Kaleab met het overlijden 
van zijn vader in Ethiopië. 
Hoewel hij de gezegende 
leeftijd van 85 jaar heeft 
mogen bereiken, werd ook 
hij uiteindelijk slachtoffer 
van COVID-19. Wij wensen 
Pastoor Kaleab, samen met 
zijn familie, veel kracht bij 
het verwerken van dit ver-
driet. 

Naar wij begrepen gaat het 
geleidelijk wat beter met 
Diaken Marcel de Haas. Wij 
hopen dat hij binnenkort zijn 
werkzaamheden voor onze 
Parochie en regio weer ver-
der kan oppakken en wen-
sen hem veel sterkte met 
het herstel.

Frans Hofstra neemt 
werkzaamheden  
Ben Apeldoorn over
Onze archivaris, Helm-dis-
tributeur en kerkbijdragen-
administrateur, Ben Apel-
doorn is op 12 september 
overleden. Wij zijn Ben als 
‘het geweten van onze Paro-
chie’ veel dank verschuldigd 
voor al zijn inzet en mochten 
van hem begrijpen dat deze 
dank wederzijds is. Hij heeft 
het steeds als een zinvolle 
tijdsbesteding ervaren en 
daarvoor terecht ook van 
menigeen waardering gekre-
gen. We kunnen het niet 
vaak genoeg zeggen: vrijwil-
ligerswerk is en blijft onbe-
taalbaar! We zijn blij dat we 
Frans Hofstra bereid gevon-
den hebben om de werk-
zaamheden van Ben over te 
nemen. Wij wensen Frans 
heel veel succes en zullen 
hem de komende maanden 
verder begeleiden bij het 
oppakken van zijn nieuwe 
taken.

Startzondagen in 
Castricum en Uitgeest
We zijn in onze regio het 
nieuwe kerkelijk jaar feeste-
lijk begonnen. Op 5 septem-
ber was de startzondag in 
Castricum, een geanimeerde 
viering in de Pancratiuskerk, 
waarbij Mgr. Hendriks voor-
ging en een aantal Eerste 
H. Communicantjes werd 
voorgesteld. Op 12 septem-
ber was het de beurt aan 
Uitgeest. Ook een mooie en 
feestelijke viering in de Onze 
Lieve Vrouwe Geboorte kerk 
met rector Jeroen de Wit als 
voorganger en de creatieve 
medewerking van drie koren. 
Na afloop van beide vierin-
gen was er (gelukkig weer!) 
de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten onder het genot 
van een kopje koffie of thee. 
Een prima start in de hoop 
en verwachting dat parochia-
nen ook na alle corona-peri-
kelen hun kerk weer weten 
te vinden!

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 14.30-16.00 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 
19.30-21.00 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. 

J.C. van der Linden pr.

BIJBELGROEPEN 
PASTOOR 
VAN DER LINDEN

Oktober is zoals ieder jaar Wereldmissiemaand met dit jaar 
23-24 oktober Wereldmissiedag/Missio. “We moeten immers 
wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben”. Met dit 
citaat uit Handelingen 4,20 voert Missio campagne voor de 
Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om datgene wat 
we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus 
Paus Franciscus. Missio wil in het bijzonder het pastorale 
werk van de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zus-
ters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder) ondersteunen 
in Guinee. De gemeenschap bestaat uit zo’n 45 zusters en 
6 postulanten (religieuzen, maar nog niet tot een bepaalde 
kloosterorde toegelaten). Zij stellen zich in dienst van wees- 
en achtergelaten kinderen en werken aan de bewustwording 
en scholing van meisjes en vrouwen van wie 90 procent anal-
fabeet is. 

Het Bisdom N’Zérékoré ligt in het zuiden van Guinee, een 
afgelegen gebied, voor bijna alles moet men naar de hoofd-
stad Conakry, een afstand van 1.000 kilometer. Ondanks 
een schrijnend gebrek aan financiële middelen hebben de 
zusters enkele wees- en opvanghuizen. In het weeshuis St. 
Kisito worden kinderen verzorgd in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
In dorpen heerst veel magisch denken. Wanneer de moeder 
in het kraambed sterft, krijgt de baby daarvan de schuld en 
moet dus ook sterven. De zusters willen daar verandering in 
brengen. In een ander huis worden oudere kinderen opgevan-
gen. Zij zijn het slachtoffer van rebellen in Liberia. Hun ouders 
zijn voor hun ogen vermoord en de kinderen kampen met 
trauma’s. Ze worden geholpen en krijgen onderwijs. Ze moe-
ten vaak met meerderen in één bed slapen en krijgen maar 
één maaltijd per dag en dan ook nog zeer eenzijdig voedsel. 

Met uw financiële steun wil men een varkensstal opzetten 
en de aanschaf van een oliepers om de rode palmolie uit de 
streek te verkopen. Daarmee kunnen de zusters economisch 
zelfstandig worden en hun volle aandacht geven aan het pas-
torale werk ten dienste van kinderen, met name meisjes en 
vrouwen. Heel graag uw financiële steun op rek.nr. NL65 INGB 
0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag.

Lydia Vergouw

Sinds het begin van de coro-
napandemie zijn er alleen 
bij uitzondering misdienaars 
geweest bij de zondagse vie-
ringen. Met ingang van de 
maand oktober zullen zij weer 
regelmatig ingeroosterd kun-
nen worden! In anderhalf jaar 
tijd is er ook voor hen veel 
veranderd: een aantal misdie-
naars zijn doorgestroomd en 
intussen al bekende gezich-
ten als jonge acolieten, waar-
door onze priesters vrijwel 
altijd kunnen rekenen op hulp 
bij de viering van de Eucha-
ristie. 

Kinderen die hun Eerste 
Heilige Communie hebben 
gedaan of aankomend jaar 
gaan doen, zijn van harte 

In deel 3 van “Spreekt God 
nog tot ons” bespreekt Pastoor  
Van der Linden het Nieuwe 
Testament na de Evangeliën. 
Wie het boek leest, herkent 
de stijl die hij ook in zijn pre-
ken gebruikt. Op een prettige 
wijze wordt stap voor stap de 
vraag beantwoord wat elke 
tekst van de Bijbel tegen óns 

welkom als zij zouden willen 
helpen als misdienaar! Inde-
ling bij de vieringen gaat altijd 
in overleg. Meestal dienen ze 
eens per maand tijdens een 
viering. En uiteraard komt het 
traditionele jaarlijkse misdie-
naarsuitje naar de Eemhof of 
een pretpark binnenkort weer 
terug! 

Stuur voor meer informatie een 
email naar sindo@xs4all.nl.

zegt. De vraag “Spreekt God 
nog tot ons” kun je elke keer 
met ja beantwoorden! En de 
boeken van Pastoor Van der 
Linden helpen ons als we 
ook willen luisteren naar Zijn 
Woord. Wat betekent de H. 
Schrift voor ons?

Bij het lezen in deel 3 werd 

mij door de overwegingen van 
Pastoor Van der Linden nog 
eens heel duidelijk dat dit 
deel van de Bijbel heel erg 
bij onze tijd past. De eerste 
christenen hadden te maken 
met een wereld die Jezus niet 
kende. Zij hadden hulp nodig 
van Paulus, Petrus, Jaco-
bus. Hun brieven bevatten 
naast voorschriften en uitleg 
ook vooral veel woorden van 
bemoediging en geruststel-
ling. Ook in onze tijd is het 
Geloof geen gemeengoed. 
Op school, op het werk en 
op straat delen we ons leven 
met mensen die vaak een 
heel andere visie op het leven 
hebben. “Spreekt God nog tot 
ons” helpt om vast te hou-
den in het geloof in de wereld 
waarin wij nu leven, die mis-
schien wel net zo ingewikkeld 
is als de wereld van de eerste 
christenen. 

Voor mij is het geen boek om 
achter elkaar van voor naar 
achter te lezen, maar om 
uitleg op te zoeken bij het 
lezen in de Bijbel. Misschien 
dat Pastoor Van der Linden 
dat ook zo bedoelde toen hij 
achterin de platen toevoegde 
over de reizen van Paulus die 
het boek precies 365 bladzij-
den geven: een boek om het 
jaar rond te lezen!

Sindo Nuñez Queija

NIEUWS VAN DE MISDIENAARS

SPREEKT GOD NOG TOT ONS? 
NIEUW BOEK VAN PASTOOR VAN DER LINDEN

NEEM OOK EEN KIJKJE 
OP DE VERNIEUWDE 
WEBSITE VAN ONZE 

PAROCHIE:
www.laurentius-maria.nl



Uit het Rouwboek
20 aug. Piet Sinnige (84)
 Antonio Morstr. 19
25 aug. Gerard Elst (92)
 Jacob Marisstraat 57
4 sept. Agatha de Jager-Buur 
 (92)
 p/a Abbenven 12
9 sept. Erna Winterberg-
 Filsinger (83)
 Mozartstraat 84a
10 sept. Anna de Vreeze-
 Henneman (82)
 Botter Acker 1a

Uit het Huwelijksboek
9 okt. 60-Jarig Huwelijk 
 echtpaar Van den 
 Bos-Lieshout
 Merwedestraat 15, 
 Beverwijk 

Uit het Doopboek
5 sept. Tess Kroon  
 Trompstraat 15
12 sept. Yara van Someren
 Via della Morla 4C, 
 Bergamo BG, Italië 

Opbrengst collectes
14/15 aug. € 332,45
21/22 aug. € 403,41
28/29 aug. € 491,04

Kerkbijdrage
Per eind augustus jl. is de stand 
gekomen op € 63.746,76.  
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

Het Laurentiuskoor heeft 
afscheid moeten nemen van 
enkele leden; hierdoor is het 
ledenaantal teruggelopen. 
Daarom willen wij eenieder 
oproepen om ons koor te 
komen versterken. Noten 
lezen is handig, maar niet 
noodzakelijk! De repetities 
zijn op dinsdagmiddag van 
13.30 tot uiterlijk 15.45 uur. 

Wat hadden we een mooi 
weer! En gelukkig hebben 
heel veel mensen gefietst 
voor Lourdes. Ook heel gezel-
lig om elkaar weer tegen te 
komen. Zo hebben er toch 
90 personen gefietst en heb-

Er is ook een koffie/theepau-
ze. Bij uitzondering repeteren 
we op een avond. We leren 
veel en het is ook nog gezellig 
op ons koor! We repeteren en 
zingen in de Eucharistievie-
ringen als Dameskoor, Heren-
koor en Gemengd Koor. 

U kunt zich aanmelden voor 
óf alleen dames-, heren- en/

ben we € 900 erbij gekregen 
dankzij onze sponsors, waar 
wij natuurlijk heel dankbaar 
voor zijn. En het ijsje als 
afsluiting was heerlijk. 
Ook Tineke heel hartelijk 
bedankt. 

En wij hopen natuurlijk dat 
we volgend jaar weer met een 
groep naar Lourdes mogen, 
want we hebben dit wel 
gemist. 

Bets Portegies, Joke Hoogeland

of gemengd koor. De con-
tributie is € 17,50 per jaar. 
Nadere informatie kunt u ver-
krijgen bij de secretaris Betty 
Frankemölle, tel.: 206769 of 
e-mail: bettyfrankemolle@
ziggo.nl. Ik neem graag uw 
aanmelding in ontvangst!

Betty Frankemölle
Secretaris Laurentiuskoor

OPROEP NIEUWE LEDEN LAURENTIUSKOOR

TERUGBLIK LOURDESFIETSTOCHT 12 SEPTEMBER

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 3 (nov.) 11 okt.
Nr. 4 (dec.) 8 nov.
Kopij kunt u bij voorkeur per 
e-mail sturen aan laurentius-
maria@hetnet.nl. De redactie 
behoudt zich overigens het 
recht voor zelfstandig wijzi-
gingen aan te brengen in de 
aangeleverde kopij. 
Anoniem ingezonden stukken 
worden niet geplaatst.

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

Za. 2 okt. 
19.00 uur

Zo. 3 okt. 
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden/Diaken 
Chantre Sánchez/Cantor
 
Eucharistieviering
Vicaris Bruggink
Dames Laurentiuskoor

Za. 2 okt. 

Zo. 3 okt.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Pastor Overmars
JKH 

Za. 9 okt.

Zo. 10 okt.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab
Cantor

Za. 9 okt.
19.00 uur

Zo. 10 okt.
11.00 uur

Eucharistieviering
Father Mathew / Cantor

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden/ 
Diaken Chantre Sánchez
Koor Intermezzo

Za. 16 okt.
19.00 uur

Zo. 17 okt.
11.00 uur

Eucharistieviering
Father Mathew
Cantor

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden/ 
Diaken Chantre Sánchez
Heren Laurentiuskoor

Za. 16 okt.

Zo. 17 okt.
11.00 uur

Geen viering

Eerste H. Communie-/
Gezinsviering
Pastoor Kaleab
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Za. 23 okt.

Zo. 24 okt.
11.00

Geen viering

Eucharistieviering
Pastor Overmars
Dames Laurentiuskoor

Za. 23 okt.
19.00 uur

Zo. 24 okt.
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastor Overmars
 Mariakoor

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden
Cantor

Za. 30 okt.
19.00 uur

Zo. 31 okt.
11.00 uur

Eucharistie-/H. Vormselviering
Mgr. Hendriks/Pastoor Kaleab/
Diaken Chantre Sánchez
JKH

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden/ 
Diaken Chantre Sánchez
Heren Laurentiuskoor

Za. 30 okt.

Zo. 31 okt.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Pastor Overmars
Cantor

Ma. 1 nov.

Di. 2 nov.
19.00 uur
Allerzielen

Geen viering

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden/ 
Diaken Chantre Sánchez
Laurentiuskoor

Ma. 1 nov.
19.00 uur
Allerheiligen

Di. 2 nov.

Eucharistieviering
Pastor Overmars
Mariakoor

Geen viering 

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur Eucharistie-

viering, Pastor Overmars pr. of Pastoor  
Van der Linden (m.u.v. ma. 1 november).

• (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.

In deze maand oktober, de 
Mariamaand, hebben we twee 
uitzendingen en wel op de 
maandagen 5 en 25 okto-
ber. Na beide vieringen volgt 
er een op elkaar aansluitend 
verhaal over de H. Maria, de 
Moeder van God. De uitzen-
ding is van 20.00 tot 22.00 u. 

U kunt Heemskerk FM berei-
ken via de ether kanaal 107.8 
en digitaal via Ziggo kanaal 
782. Begin september jl. is 
het kanaal 104.5 gesloten 
door Ziggo.

HEEMSKERK FM


