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TWEE TORENS... 
ÉÉN PAROCHIE

In dit nummer o.a.: 

• Pastoor Torres stelt zich voor

• MOV vraagt aandacht  
voor Handwerkgroep voor  
kinderen in Ethiopië 

• Laurentiuskoor zoekt versterking

• Hij is er nog:  
de Gerardus Kalender!

OUDE EN NIEUWE MARTHAGROEP

Ze hebben een uitstekende 
opleiding gekregen van de 
andere dames en één keer in 
de drie weken waren ze druk 
aan het werk in de Maria-
kerk. Op maandagmiddag om 
13.00 uur na de kerk begon-
nen zij met hun werkzaam-
heden en als de taak erop 
zat, werd er een kopje thee 
gedronken, vaak met wat lek-
kers erbij en werden de laat-
ste nieuwtjes uitgewisseld. 
Daarna ging iedereen rond 
16.00 uur voldaan naar huis. 

Ieder z’n eigen taak 
Zo poetst Bep de Gilder (89 
jaar) al sinds jaar en dag het 
koper en zilver in de Mart-
hakamer en zorgt zij ervoor 
dat alles glimt en blinkt in 

U zult zich misschien afvragen waar dit stukje over 
gaat. Wel, de Marthagroep bestaat uit een aantal 
dames die de Mariakerk schoonhouden en eind septem-
ber is er een wisseling van de wacht geweest: vandaar 
oude en nieuwe Marthagroep. De groep is meer dan 45 
jaar geleden opgericht door Bep de Ruijter en Mevrouw 
Smeets. De naam Marthagroep komt van de persoon 
Martha uit de bijbel, de zus van Lazarus, de man die 
Jezus heeft opgewekt en van Maria van Bethanië. Mart-
ha was een vrouw met een bijzonder geloof die ijverig 
en hard werkte. De dames van de Marthagroep hebben 
ook hard gewerkt in de Mariakerk. Vandaar deze naam 
en de meesten van hen hebben dit een “kleine” 45 jaar 
gedaan. Heel toepasselijk staan hun schoonmaakspul-
len opgeslagen in de Marthakamer. 

de kerk. Zij is de enige van 
de oude groep die doorgaat 
en iedere drie weken pre-
sent is om te poetsen. An 
veegde en dweilde altijd het 
altaar en zorgde voor schone 
dwalen op de altaartafel en 
waste ook de lange gordijnen 
in de hal, totdat het afhalen 
en ophangen van die gor-
dijnen met de hoge ladder 
te gevaarlijk werd. Daarvoor 
waste Bep de Ruijter altijd 
deze gordijnen. Riet veegde 
onder de banken, verzorgde 
de kaarsen en maakte de 
kandelaars schoon. Wil Kuil 
heeft deze klus vóór Riet 
gedaan en Coby Tuinstra 
maakte weleens de grote 
kaarsenstandaard schoon. 
Annie was altijd aan het stof-
zuigen en Guus Welp deed 
dat vóór haar en zij zoog ook 
de knielkussentjes en poetste 
de conveniet-tegels tussen de 
banken weer mooi zwart met 
zwartsel. Dit was een zware 
klus op de knieën. Rie en Nel 
lapten de ramen, maakten 
het keukentje van de Martha-
kamer schoon en zetten thee. 
Het plein voor de kerk werd 
ook schoongeveegd door de 
dames.

“Aardige” jongeman
Tijdens een schoonmaakses-
sie maakten de dames mee 
dat een aardige, leuke jonge-
man kwam vragen of hij even 
naar de wc mocht. Hij stak 
nog een kaarsje op bij Maria 
en stond even te bidden. 
Toen hij wegliep miste een 
dame haar portemonnee en 

een broer die bij AH werkte 
rende achter die jongen aan, 
maar de dief was hem te vlug 
af. Vanaf die tijd werd de kerk 
tijdens de werkzaamheden 
altijd afgesloten. 

Hechte groep
Tijdens de bouw van de 
Esplanadezaal kwam de 
groep op vrijdagmiddag om 
17.00 uur extra naar de kerk 
om de cementaanslag op 
de banken te verwijderen en 
ander bouwafval op te rui-
men. Voor de mooie houten 
kerststal, uit Oostenrijk mee-
gebracht door de heer Nales, 
hebben ze een nieuwe drape-
ring gemaakt, want de licht-
groene stof die er omheen 
hing vonden zij afschuwelijk. 
Ze kochten een mooie licht-
bruine lap stof op de markt 
en maakten daar een nieuwe 
drapering van die veel beter 
bij de stal past.

Het was een gezellige en 
hechte groep, die een keer 
per jaar ging fietsen, ergens 
koffie dronk en daarna nog 
lekker samen gingen eten.

Drie nieuwe groepen
Niet zolang geleden kwam 
Mariëtte Sinkeldam de groep 
versterken en zij begreep al 
snel dat de dames, na meer 
dan 40 jaar met plezier te 
hebben gewerkt, wilden stop-
pen. Mariëtte zocht contact 
met Pilar Casanova en vroeg 
haar of op het koor Inter-
mezzo misschien vrijwilligers 
waren die deze taak op zich 
wilden nemen. Na wat rond-
vragen heeft Pilar drie groe-

pen kunnen vormen. 

De maandag-groep bestaat 
uit Mariëtte Sinkeldam, Pilar 
Casanova, Laserna Hollan-
der en Bep de Gilder. In de 
dinsdag-groep zitten: Dani-
elle Hummel, Encarnita Sanz 
Yago, Tonino Gelsumino, 
Laserna Hollander en Pilar 
Casanova. Degenen die op 
zaterdag gaan schoonmaken 
zijn: Christine Henneman, 
José Burgering, Simone Stur-
kenboom, Patricia López Cor-
rera, Pina Russo Contino en 
Tineke Brasser.

Doordat er drie groepen zijn, 
is iedereen maar één keer 
in de negen weken aan de 
beurt. Fantastisch dat dit op 
zo’n korte termijn is gelukt. 

Vertrekkende dames
De vertrekkende dames 
kregen een heerlijk 
afscheidsetentje aangeboden 
en een mooie bos bloemen. 
An en Riet blijven nog wel 
meehelpen om de kerk met 
Kerstmis en Pasen te ver-
sieren en Riet zorgde ook dit 
jaar weer voor het groen van 
de adventskrans. 

Ik wens de nieuwe ploeg veel 
succes met hun uitdagende 
taak en net zoveel uithou-
dingsvermogen als de groep 
die net gestopt is, want dan 
zullen zij een respectabele  
leeftijd bereiken en zullen de 
parochianen lang verzekerd 
zijn van een blinkend schone 
kerk.

Rita Dufrenne

De oude groep 
De oude groep bestond uit 
een zestal krasse dames 
van nu 80 jaar en ouder, te 
weten: An van Duivenvoorde, 
Riet van der Kolk, Anny van 
der kolk, Nel Denneman, 
Bep de Gilder en Rie Lam-
mers. Zij gingen ieder jaar 
op bedevaart naar het Putje 
van Heiloo, waar zij een paar 
parochianen van de Maria-
kerk ontmoetten, onder wie 
Stien Neeft en Truus Dam en 
zij vroegen of de Marthagroep 
iets voor hen was en zo zijn 
zij er bijgekomen. Samen met 
de dames die er al waren 
hadden ze een ploeg van 
zo’n twaalf dames, die lang-
zaam kleiner werd tot de zes 
genoemde dames overbleven. 

De oude Marthagroep met v.l.n.r. Rie Lammers, Riet van der Kolk, Annie van der Kolk, 
An van Duivenvoorde, Bep de Gilder en Nel Denneman. 

ZALIG NIEUWJAAR
De start van 2022 is door corona even helemaal anders dit 
jaar. Het is niet mogelijk om elkaar tijdens onze traditionele 
Nieuwjaarsreceptie een Zalig Nieuwjaar te wensen. 

Pastores, Parochiebestuur en Locatieteam Heemskerk 
wensen u allen daarom via de Helm vrede, gezondheid en 
alle goeds toe in 2022. Wij bidden voor alle parochianen 
die door corona of een andere ziekte zijn getroffen voor 
een voorspoedig herstel. Laten we hopen dat aan deze 
onzekere tijd snel een einde komt. Mogen we 
Jezus uitnodigen om te wonen in ons hart.  
Hij geeft ons vandaag moed en morgen kracht 
om verder te gaan!



Een nieuw jaar, 2022! 
Wat gaat het nieuwe jaar 
ons brengen? Voor ons per-
soonlijk, in de wereld, in de 
Parochie? Hoe zal het met 
Corona gaan? Wij weten het 
niet. Het ligt in Gods han-
den. Wij hebben nog lege 
agenda’s. Het jaar is nog 
helemaal wit. De wereld is 
verre van optimaal. Je hoeft 
maar naar het journaal te 
kijken en je weet genoeg, 
maar gelukkig gebeurt er 
ook heel veel goeds. 

Dan u persoonlijk. Misschien  
heeft u een dierbare verlo-
ren het afgelopen jaar. Mis-
schien moest u scheiden, 
misschien heeft u uw baan 
verloren, misschien heeft 
u Corona gehad of mensen 
in uw omgeving. Misschien 
heeft u een kind gekregen, 
misschien bent u getrouwd, 
misschien heeft u een huis 
gekocht, misschien heeft u 
moeten verhuizen naar een 
verzorgingshuis.

En onze Parochie. Wat heb-
ben we met elkaar meege-
maakt dit jaar? Het plot-
selinge vertrek van onze 
geliefde Pastoor Kaleab.
Vele mensen die wij moes-
ten uitdragen. Veel kinde-
ren die wij, Pastores, moch-
ten dopen. En wat is er 
weer veel werk gedaan door 
vele vrijwilligers. Prach-
tig! Zonder vrijwilligers zijn 
Pastores niets. Wij zijn 
dankbaar voor al het goede 
wat er in onze Parochie en 
regio allemaal gebeurt. 

We hebben nog jongeren. 
Welke parochies hebben 
dat nog? Jongerenbijeen-
komsten worden georga-
niseerd. Kleine kinderen 
komen bijeen om over God 
te horen. Veel communi-
canten, veel vormelingen.

Een samenwerkingsver-
band, wat u al had met Uit-
geest en Castricum, is het 
afgelopen jaar uitgebreid 
met Velsen-Noord, Bever-
wijk en Wijk aan Zee. Een 
goed en kundig bestuur 
met een uitstekende vice- 
voorzitter. U gaat van het 
samenwerkingsverband veel 
horen.

Vorige maand is onze nieu-
we Pastoor begonnen, Pas-
toor Ruben Torres. Wij wen-
sen hem veel succes en 
zegen. Op zondag 23 janu-
ari wordt hij om 14.00 uur 
in de Mariakerk door onze 
Bisschop geïnstalleerd.

Wij mensen maken veel 
mee. Mooie dingen maar 
ook verdrietige dingen. 
Dat zal zeker in 2022 ook 
zo zijn.

Dietrich Bonhoeffer heeft 
in 1944 een prachtig lied 
geschreven. Bonhoeffer 
schreef deze tekst toen 
hij gevangen zat in het 
concentratiekamp. In april 
1945 werd hij gefusilleerd. 
Enkele coupletten van dit 
lied wil ik u niet onthouden:

Door goede machten trouw 
en stil omgeven,
behoed, getroost, zo won-
derlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn 
liefsten, leven,
en met u ingaan in het 
nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons 
hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed 
dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opge-
jaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf 
ons hebt bestemd.

En wilt Gij ons de bitt're 
beker geven
met gal gevuld tot aan de 
hoogste rand,
dan nemen wij hem dank-
baar zonder beven
aan, uit uw goede, uw 
geliefde hand.

Laat warm en stil de kaar-
sen branden heden,
die Gij hier in ons duister 
hebt gebracht,
breng als het kan ons 
samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht 
schijnt in de nacht.

In goede machten liefderijk 
geborgen,
verwachten wij getroost wat 
komen mag.
God is met ons des avonds 
en des morgens,
is zeker met ons elke nieu-
we dag.

God is met ons elke nieuwe 
dag! Mogen wij met dat 
vertrouwen dit nieuwe jaar 
ingaan met alle ups en 
downs die we zeker zullen 
tegenkomen.

Ik wens u mede namens 
mijn collega-pastores een 
Zalig Nieuwjaar. 
En vooral een gezond 2022! 
Veel zegen!

Marcel de Haas
Diaken

Jammer genoeg konden wij 
niet starten met de nieuwe 
communicanten. Eind novem-
ber, net voor het ontmoe-
tingsdiner, werden de maatre-
gelen weer aangescherpt. De 
kindermiddagen mogen geluk-
kig wel doorgaan, mits deze 
vóór 17.00 uur afgelopen 
zijn. Een diner is natuurlijk in 
de avond. Wij vinden dat het 
kennismakingsdiner bijdraagt 
aan de goede sfeer van de 
volgende kindermiddagen 
en het helpt de kinderen om 
zich veilig en op hun gemak 
te voelen bij ons, vandaar dat 
wij liever wachtten met het 
starten. 

Mocht er in januari niets ver-
anderd zijn, dan gaan we het 

Ik geloof in God de almach-
tige Vader, Schepper van 
hemel en aarde. Wat gelo-
ven eigenlijk is, is voor velen 
nog onduidelijk. Daarom gaf 
Diaken Jaider een presen-
tatie waarin hij dit uitlegde. 
Vervolgens lazen we samen 
uit de Heilige Schrift en wer-
den er vragen over de Bijbel 
beantwoord. Hierop volgde 
een Alphayouth-video, een 
discussie en een beant-
woording van in het werk-
boek gestelde vragen. Een 
leuk spel kon natuurlijk niet 
ontbreken! Er werd levend 
vier-op-een-rij gespeeld en 
er was tijd om van wat lek-
kers te genieten. Tot slot gaf 
Sandra haar getuigenis over 

met een lunch of ontbijt pro-
beren en dan op een zaterdag 
of zondag, want uiteindelijk 
vinden wij het ook belangrijk 
dat de kinderen nog vóór de 
zomervakantie hun Eerste H. 
Communie kunnen ontvan-
gen.

het sacrament “de doop”. Zij 
deelde haar ervaring van de 
doop, hoe zij hiernaartoe was 
gegroeid en hoe de doop gaat 
als je volwassen bent. Haar 
zoektocht en beleving waren 
boeiend en erg mooi om te 
horen. 

Mede namens Diaken Jaider en 
begeleidsters Vormselgroep,
Daniëlle Hummel

Gelukkig hadden wij ons op 
de nieuwe situatie voorbereid 
en een gezinsviering gepland 
op de vierde zondag van de 
advent. Aangezien er geen 
vieringen mochten plaatsvin-
den op Kerstavond, werden 
alle kinderen van de Parochie 
hiervoor uitgenodigd. Ook is 
er op Kerstavond een online 
gebedsviering geweest voor 
gezinnen om samen, verbon-
den in ons geloof in God, de 
geboorte van Jezus te vieren. 

Hopelijk kunnen wij in januari 
verder met de gezellige kin-
dermiddagen. U leest het in 
de volgende Helm!

Namens de Communiegroep, 
Pilar Casanova

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

NIEUWS VAN DE VORMELINGEN

Met de 16+ jongeren hebben 
we op 28 november gelezen 
in de brief aan de Hebreeën. 
We kwamen er achter dat 
deze brief heel erg van deze 
tijd is. Veel mensen weten 
niet goed hóe ze kunnen 
geloven. En waaróm zou je 
geloven? De dingen gaan voor 
de meeste mensen toch wel 
goed. Toch maakt iedereen 
het wel een keer mee: dat 
je hulp nodig hebt. En dan 
“weten” veel mensen gewoon 
dat God er is, maar om Hem 
om hulp te vragen, is er een 
band met Hem nodig. 

En daar begint de brief aan 
de Hebreeën mee: Eerst 
wordt verteld wie Jezus was 
en waarom Hij als een kwets-
bare mens op aarde is geko-
men. Iedereen kent verhalen 
uit de Bijbel waarin als din-
gen goed gingen de mensen 
zich afkeerden van God. Bij-
voorbeeld in het Paradijs en 
later ook in tijden van grote 

welvaart. De mensen hadden 
God immers niet nodig, mis-
schien voelden ze zichzelf wel 
als goden. Het moest dus een 
mens zijn die het ook weer 
goed zou maken met God. 
Maar een gewone mens kon 
dat niet. En dus kwam Jezus 
op aarde. In de brief legt de 
schrijver uit dat Jezus mens 
was, maar tegelijk ook veel 
groter dan de engelen van 
wie de mensen wisten dat zij 
heel machtig waren. Verge-
leken met Jezus, stellen de 
engelen maar weinig voor, 
zegt de brief eigenlijk. Jezus 
is God én tegelijk is Jezus ook 
mens.

Aan het eind van het tweede 
hoofdstuk van de brief staat 
het duidelijk: “Omdat Hij zelf 
de proef van het lijden door-
staan heeft, kan Hij allen hel-
pen die beproefd worden.” 

Jezus heeft ervoor gezorgd 
dat wij weer een band met 
God hebben. Omdat God 
mens is geworden, kunnen we 
Hem dus om hulp vragen!

Sindo Núñez Queija

NIEUWS VAN DE JONGEREN KINDER-
CATECHESE 
4-6 JAAR
In november hadden wij 
een heerlijke middag 
over de genezing van 
de blinde Bartimeüs. De 
kinderen hoorden het 
verhaal en gingen daarna 
ervaren wat blind-zijn is. 
De kinderen kregen een 
muts met lapjes voor hun 
ogen en moesten blind 
gaan tekenen: een zon, 
een boom, sterren en 
ook hun naam mochten 
ze "blind" schrijven. Het 
was heel leuk, maar deze 
boefjes keken allemaal 
onder hun ooglapjes 
door, dus vonden ze 
blind-zijn helemaal niet 
zo erg! Maar later, toen 
het verhaal weer werd 
verteld en zij emoticons 
op de vertelplaten 
konden plakken, deden 
ze bij Bartimeüs allemaal 
verdrietige of bange 
gezichten op: het is 
dus toch niet fijn om 
écht blind te zijn. Maar 
vanaf het moment dat 
Bartimeüs dicht bij Jezus 
komt, waren de gezichtjes 
alleen van blijdschap. De 
kinderen trokken zelf de 
goede conclusie: als Jezus 
dichtbij is, dan voelen 
wij blijdschap, want Hij 
is onze vriend en Hij kan 
iedereen beter maken . 

In december hadden 
wij geen kindermiddag, 
maar op woensdag 26 
januari komen wij weer bij 
elkaar voor een gezellige 
middag over bidden uit 
dankbaarheid. 
Wat wij gaan 
doen hoort 
u in de 
volgende 
Helm. 

Pilar 
Casanova



UIT HET BESTUUR

“Gezegend Nieuwjaar” of 
“Zalig Nieuwjaar”! Als je 
deze wens uitspreekt, hoop 
je van harte dat er heil en 
zegen mag komen over je 
medemens. Met een zegen 
roep je de goedheid en 
bescherming aan van nie-
mand minder dan God, maar 
laten we tegelijkertijd elkaar 
ook werkelijk tot zegen 
zijn. Met deze gedachte in 
het achterhoofd, wens ik u 
namens Regiobestuur en 
Locatieteam Heemskerk van 
harte een gezegend 2022 
toe. Een jaar waarin het 
niet alleen gaat om goed te 
ontvangen, maar evenzeer 
goed te doen. Want dat is 
pas zalig!

Pastoor Ruben Torres
In het weekend van 20 en 
21 november mocht aan 
parochianen worden mee-
gedeeld dat de Zeereer-
waarde Heer Ruben Torres 
tot Pastoor van het samen-
werkingsverband “De Hei-
lige Familie”, regio IJmond-
Noord, is benoemd. Hij is 
maandag 13 december zijn 
werkzaamheden in onze 
regio gestart. Zijn verhuizing 
vanuit Nieuw-Vennep naar 
Castricum heeft inmiddels 
plaatsgevonden. 

Pastoor Ruben Torres is op 
5 januari 1971 geboren op 
de Filippijnen (bij deze alvast 
van harte gefeliciteerd met 
uw verjaardag!) en is sinds 
2006 actief als Priester 
in Nederland. Hij is 9 jaar 
lang als Pastoor werkzaam 
geweest in het samenwer-
kingsverband Nieuw-Vennep 
en Buitenkaag. 

We zijn dankbaar voor deze 
snelle benoeming en heb-
ben er alle vertrouwen in 
dat we tot een vruchtbare 
samenwerking zullen komen. 
Moge Gods zegen rusten op 
deze benoeming. De offici-
ele installatie van Pastoor 
Torres door onze Bisschop, 
Mgr. Hendriks, zal deo 
volente op zondag 23 janu-
ari (14.00 uur) in de Maria-
kerk plaatsvinden. Inmid-
dels heeft Pastoor Ruben al 
met heel wat mensen in de 
regio kennis gemaakt. Ten-
slotte melden wij u nog dat 
voormalig Pastoor Kaleab 
het naar omstandigheden 
goed maakt en zeer blij is 
met alle reacties die hij van 
velen mocht ontvangen.

Buitengewoon bedienaar 
De bisschop, de priester en 
de diaken zijn de “gewone 

bedienaren” van de heilige 
Communie. Hun komt het 
derhalve toe in de viering 
van de H. Eucharistie de 
H. Communie te geven aan 
de daarvoor in aanmer-
king komende parochianen. 
Behalve de gewone bedie-
naren bestaat er ook nog de 
officieel aangestelde acoliet, 
die wat instelling betreft, 
een “buitengewoon bedie-
naar” is van de H. Commu-
nie, ook buiten de Eucha-
ristieviering. In maart 2021 
is Jeroen Vergouw, in het 
dagelijks leven werkzaam op 
de afdeling Cardiologie van 
het VU-ziekenhuis te Amster-
dam, door onze Bisschop 
tot buitengewoon bedienaar 
gewijd. Jeroen heeft daar-
toe een cursus bij Deken 
Floris Bunschoten voltooid. 
Jeroen kwam zich tijdens 
de regiovergadering van 17 
november officieel voorstel-
len. Wij wensen hem veel 
succes toe met deze bijzon-
dere aanstelling en prijzen 
hem dat hij buiten zijn druk-
ke werkzaamheden in het 
ziekenhuis deze taak in onze 
regio wil uitvoeren! 

Begroting 2022 en 
Aktie Kerkbalans
Het Locatieteam heeft 
onlangs de begroting voor 
2022 vastgesteld. Geen 
eenvoudige opgave, want 
daar we nog steeds volop te 
maken hebben met corona, 
laat een jaarbegroting zich 
lastig opstellen. Penning-
meester Hans Duin en zijn 
financiële secondant Frank 
Sturkenboom hebben met 
de nodige voorzichtigheid de 
begroting naar eer en gewe-
ten ingekleurd. Dat het geen 
sluitende begroting is gewor-
den (tekort van € 26.000), 
is te wijten aan de impact 
van corona op de bijdragen 
parochianen alsmede een 
aanzienlijk hogere afdracht 
regionale centrale financie-
ring (ter dekking van de kos-
ten van het Pastoresteam). 

Reden te meer om de Aktie 
Kerkbalans die in januari 
2022 start, warm bij u aan 
te bevelen! “Geef vandaag 
voor de kerk van morgen!” 
Want ook in de toekomst 
willen we van betekenis zijn 
voor mensen die verdieping 
en ontmoeting zoeken. Wij 
danken u hartelijk voor uw 
bijdrage in het afgelopen 
jaar!

Bert Jan Rozestraten
(gedelegeerd voorzitter)

Per 13 december ben ik 
benoemd tot uw pastoor. 
En daarom wil ik me graag 
even aan iedereen voorstel-
len. Mijn naam is Ruben M. 
Torres, waarbij de M. staat 
voor Mendroso, maar u mag 
me allemaal Pastoor Ruben 
noemen. Ik ben geboren op 5 
januari 1971 in Naga City, op 
de Filippijnen en kom uit een 
gezin met zeven broers en 
zussen. Ik ben de nummer 4 
en ik heb drie broers en drie 
zussen, met wie ik nog regel-
matig, door de omstandighe-
den, vooral digitaal contact 
heb. Gelukkig is er via social 
media veel mogelijk, zodat we 
elkaar ook echt even kunnen 
zien, al zou ik ze heel graag 
ook even willen vasthouden! 
Evenals mijn stiefmoeder, die 
al op hoge leeftijd is en die ik 
zo graag nog even in het echt 
zou zien.

Ik ging in de Filippijnen naar 
het Klein- en Grootseminarie 
van de Heilige Rozenkrans 
waar ik 4 jaar filosofie en 4 
jaar theologie studeerde. Na 
mijn seminariestudies ging 
ik naar de Universiteit van 

Nueva Caceres waar ik mijn 
Bachelor of Arts-graad in Psy-
chologie behaalde.

Ik ben in 2004 naar Neder-
land gekomen. Op 10 juni 
2006 ben ik door Bisschop 
Mgr. Punt tot Priester gewijd 
in de Sint-Bavokathedraal te 
Haarlem, waardoor juist die 
St. Bavokathedraal een bij-
zondere plek voor me gewor-
den is. Na mijn wijding diende 
ik in diverse Parochies van 
het Bisdom. In 2012 ben ik 
als Kapelaan begonnen in de 
Parochies van OLV Onbevlekt 
Ontvangen in Nieuw-Vennep 
en St. Johannes de Evangelist 
in Buitenkaag. Daar werd ik 
warm ontvangen en had men 
veel geduld met mij, waardoor 
ik me langzamerhand zeker-
der ging voelen. Nederlands 
is een moeilijke taal, maar 
veel vrijwilligers hielpen me 
en zo burgerde ik ook echt 
in. In 2014 werd ik daar pas-
toor. Dus in totaal heb ik daar 
9 jaar als Priester gewerkt. 
Nieuw-Vennep/Buitenkaag is 
een samenwerkingsverband 
met twee kerkgebouwen en 
twee verschillende geloofs-

gemeenschappen. Het is 
boeiend om te zien dat elke 
geloofsgemeenschap zijn 
eigen energie en karakter 
heeft. Ik verwacht dat ik dat 
hier in de toekomst ook zal 
tegenkomen.

Toen Mgr. Hendriks mij op 
de hoogte bracht van mijn 
nieuwe benoeming bij u, 
heb ik oprecht en onmid-
dellijk geantwoord: “JA” (Mij 
geschiede naar uw woord!). 
Het is een nieuwe uitdaging 
en ik vind het een mooi avon-
tuur. Ik houd ervan om veel 
mensen en families te ont-
moeten en ik hoop dat in de 
toekomst in uw Parochies ook 
te kunnen voortzetten. Uiter-
aard zal ik mij ook inzetten 
om zo snel mogelijk in mijn 
nieuwe omgeving gewend te 
raken en ik hoop dat u mij 
daarbij zult willen helpen en 
ondersteunen. Het warme 
welkom dat ik nu al heb 
mogen ervaren geeft mij heel 
veel vertrouwen in onze toe-
komst! God zegene u allen!

Pastoor Ruben M. Torres

PASTOOR TORRES STELT ZICH VOOR

HANDWERKGROEP VOOR KINDEREN 
ETHIOPIE - 16 JANUARI MARIAKERK

Beste parochianen, ik wens u allen voor 2022 veel liefde, 
geluk en gezondheid toe. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw 
financiële steun aan de diverse MOV-projecten. Ik hoop dat 
u ook het komende jaar onze verschillende acties wilt onder-
steunen. In januari staat er geen Missie-, Ontwikkelings-, en 
Vredesactiviteit op het programma. Deze keer wil ik uw aan-
dacht vragen voor een groep mensen die een project via  
Pastoor Kaleab levend houden en daar geld voor inzamelen 
door de verkoop van zelfgemaakte spullen. Zij stellen zich 
hieronder graag zelf even aan u voor.

Lydia Vergouw-Dufrenne

Wij zijn een groep die zich al meer dan dertien jaar via  
Pastoor Kaleab het lot van de kinderen in Ethiopië aantrekt. 
Door de verkoop van gebreide artikelen kunnen wij de maaltij-
den die de kinderen op school krijgen mede financieren. 
Wat kunt u van ons verwachten? Wij zijn gespecialiseerd in 
het breien van o.a. mutsen, sjaals en haarbanden en niet te 
vergeten onze warme slofjes naar een Deens patroon. Ook 
kunt u bij ons terecht voor kindervestjes en truitjes. Nu de 
feestdagen achter ons liggen, willen wij nog een keer extra 
uitpakken. Wie voor € 10 bij ons besteedt, mag gratis een 
truitje voor een pop uitzoeken. Neem dan wel de pop mee 
voor de juiste maat! In overleg met het secretariaat zijn wij 

te gast in de Mariakerk op zondag 
16 januari vóór en ná de viering  
van 11.00 uur. 
Wellicht is er iets voor u bij!

Mieke van Leur-Koning

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. 
Er is ook een koffie/theepau-
ze. Bij uitzondering repeteren 
we op een avond. We leren 
veel en het is ook nog gezel-
lig op ons koor! We repeteren 
en zingen in de Eucharis-
tievieringen als Dameskoor, 
Herenkoor en Gemengd Koor. 
U kunt zich aanmelden voor 
óf alleen dames-, heren- en/
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

GERARDUS KALENDER
BESTEL ‘M NU! 
U kunt de Gerardus kalender nog steeds 
bestellen! De scheurkalender, inclusief 
schild, kost € 8,50 en is verkrijgbaar bij  
Elly Dantuma, tel: 23 84 07.



Uit het Rouwboek
10 nov. Jay Schelvis (12)
 Nic. Maeslaan 14, 
 Heerhugowaard
19 nov. Gerardus Anink (77)
 Regatta 3, Etten-Leur
21 nov. Nicolaas Termes (83)
 Westerheem App. 314
23 nov. Theodora Bosman-
 Truijens (93)
 Huize Westerheem 507
24 nov. Johanna van Dam-
 Spelbos (95)
 Westerheem App. 409
26 nov. Catharina van 
 Heumen-Duin (100)
 Zamenhof 65
28 nov. Engelbertus 
 Commandeur (92)
 Westerheem 414
3 dec. Johannes Numan (94)
 Huize Westerheem K007

Uit het Doopboek
14 nov. Liona Petraglia
 Schrijverskwartier 61
27 nov. Sofie Rumping 
 Kuikensweg 28, 
 Beverwijk

Opbrengst collectes
13/14 nov. € 337,85
20/21 nov. € 393,65
27/28 nov. € 378,85
4/5 dec. € 374,22

Kerkbijdrage
De grootste financiële steun 
voor uw Parochie is uw bijdra-
gen 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 november jl. is de stand 
gekomen op € 70.480,19. 

Voor deze onmisbare steun 
aan uw Parochiegemeen-
schap onze oprechte dank! 

R.K. Parochie 
H. Laurentius/
H. Maria
Pastoraal team
Pastoor Ruben Torres
(tel. 06-46082758)
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
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
Bert Jan Rozestraten, gedele-
geerd voorzitter, Heemskerk
Rita Dufrenne, lid 
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

ROUWBEGELEIDING
Voor rouwbegeleiding kunt  
u contact opnemen met  

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

tel.: 236845.

OPENINGSTIJDEN 
KERKHOF: 

van 9.00 tot 17.00 uur

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

Za. 8 jan.

Zo. 9 jan.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Dames Laurentiuskoor

Za. 8 jan.
11.00 uur 

Zo. 9 jan.
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Samenzang

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden/ 
Diaken Chantre Sánchez
JKH

Za. 15 jan.
11.00 uur 

Zo. 16 jan.
11.00 uur

Eucharistieviering
Father Mathew
Samenzang

Woord- en Communieviering
Diaken Chantre Sánchez
Heren Laurentiuskoor

Za. 15 jan.

Zo. 16 jan.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistie-/Gezinsviering
Pastoor Torres
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Za. 22 jan.

Zo. 23 jan.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Pastor Overmars
Cantor en samenzang

Za. 22 jan. 
11.00 uur 

Zo. 23 jan.
14.00 uur
Installatie 
Pastoor 
Torres

Eucharistieviering
Pastor Overmars
Samenzang

Eucharistieviering
Mgr. Hendriks en 
concelebranten
Koor nog niet bekend

Za. 29 jan.
11.00 uur 

Zo. 30 jan.
11.00 uur

Eucharistieviering
Father Mathew
Samenzang

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Dames Laurentiuskoor

Za. 29 jan. 

Zo. 30 jan.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Pastor Overmars
Samenzang

Za. 5 feb.

Zo. 6 feb.
11.00 uur

Geen viering

Woord- en Communieviering
Diaken De Haas
Heren Laurentiuskoor

Za. 5 feb.
11.00 uur 

Zo. 6 feb.
11.00 uur

Eucharistieviering
Father Mathew
Samenzang 

Eucharistieviering
Pastoor Torres
JKH

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 16.00 uur  

Eucharistieviering, Pastor Overmars pr.  
of Pastoor Van der Linden.

• Eucharistieviering Huize Sint Agnes  

Vieringen door de week:
• Iedere woensdag om 16.00 uur en iedere 

donderdag om 9.00 uur Eucharistieviering, 
Pastoor Van der Linden.

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 6 (Febr.) 10 jan.
Nr. 7 (Mrt.) 7 febr.

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.   

Door de onzekere corona-situatie weten wij op dit moment nog niet of alle 
vieringen zoals hieronder aangekondigd, ook werkelijk kunnen doorgaan. 

Wij adviseren u de website van onze parochie te raadplegen voor eventuele 
wijzigingen in de vieringen (zie: www.laurentius-maria.nl/vieringen).

Het Parochiebestuur vertrouwt op uw begrip hiervoor.

U heeft het vast al vaker 
gelezen in deze Helm: de 
bijeenkomsten in de kerk 
mogen, sinds eind november, 
na 17.00 uur geen doorgang 
vinden. We moesten dus de 
KiCa-avond van december 
afgelasten, tot grote teleur-
stelling van ons en de kinde-
ren. Desondanks is er voor 
de kinderen wel veel activi-
teit geweest: er zijn filmpjes 
gemaakt met uitleg over de 
advent (iedere zondag weer 
een!), en naast de online 
gebedsviering voor gezinnen, 
hebben wij ook een leuke 
online Kerstquiz gemaakt, 
voor kerstplezier met het 
hele gezin. De kinderen 
kregen van ons via de mail 
een mooie kerstkaart die zij 
mochten inkleuren en weer 
wegbrengen naar een ouder 

iemand: buurman, buurvrouw 
of gewoon een oudere die 
een oppepper kon gebruiken 
tijdens de feestdagen!

De KiCa-club komt altijd 
op een donderdagavond bij 
elkaar. Hopelijk mogen wij in 
januari weer samenkomen, 
anders willen wij wel gaan kij-
ken naar mogelijkheden over-
dag (bijv. op een donderdag- 
of zaterdagmiddag). 
Op de volgende KiCa-bijeen-

komsten willen we graag naar 
een paar verhalen uit het 
Oude Testament kijken en 
we beginnen met Jozef: in dit 
Bijbelse verhaal kreeg Jozef 
van zijn vader Jacob een heel 
mooie mantel. Daar werden 
zijn broers zo jaloers van, dat 
zij hem in een put gooiden 
om hem daar te laten dood-
gaan. Maar toen werd hij uit 
de put gehaald om verkocht 
te worden als slaaf, voor twin-
tig zilverstukken. Zo kwam 
Jozef vanuit Kanaän terecht 
in Egypte. Hoe het verder 
afloopt met Jozef kunt u lezen 
in het boek Genesis 39 t/m 
47 uit Het Oude Testament. 
Een prachtig verhaal over de 
slaaf die onderkoning van 
Egypte werd en die ons veel 
over vergeving kan leren.

Pepita, Annette en Pilar

KICA-NIEUWS


