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BEHEER MARIAKERK EN 
ESPLANADEZAAL

Paul is eindverantwoordelijk 
voor alles wat met de kerk-
ruimte zelf te maken heeft en 
Frans eigenlijk voor de rest, 
in het bijzonder de Esplana-
dezaal, ook de reserveringen. 
Als de zaal nodig is voor een 

De gebouwen in onze Parochie zijn er om liturgie te 
kunnen vieren en elkaar te ontmoeten. Om daadwer-
kelijk vieringen te kunnen houden en samen te kunnen 
komen, moeten de gebouwen natuurlijk onderhouden 
worden. Dat gaat niet vanzelf, nee dat is mensen-
werk. Werk, dat meestal niet voor het oog van anderen 
plaatsvindt, werk van échte Stille Krachten dus! Bij de 
meeste mensen die ik voor de Stille Kracht mag inter-
viewen heb ik wel een idee van wat ze doen. Deze keer 
was dat anders en ik moest meteen denken aan de 
Bergrede van Jezus: Zorg dat je je goedheid niet doet 
om op te vallen bij de mensen (Mattheus. 6:1, 2). Nee, 
doe het voor God, die ziet alles. Er staat gelukkig niet 
dat anderen niet mogen proberen uit te zoeken wat er 
in het verborgene gebeurt: tijd voor een interview dus!

activiteit van de Parochie, 
kan dat via een telefoon-
tje, berichtje of e-mail naar 
Frans geregeld worden, die 
de reserveringen digitaal 
administreert. Vervolgens 
wordt het ook in de map in 
de keuken geschreven, zodat 
iedereen kan zien wat bezet 
en wat vrij is. Ik kan uit erva-
ring zeggen dat dit heel goed 
werkt!

Echte veelkunners
Ik heb beide heren al eens 
eerder geïnterviewd. Net als 
zoveel andere vrijwilligers in 
de Parochie zijn beide heren 
echte veelkunners. Beiden 
zijn koster en zingen in een 
van onze koren, Frans in het 
Mariakoor en Paul in Inter-
mezzo. Frans “regelt” daar-
naast ook samen met Lidy 
Bosch-Martin de Voedselbank 
op de vrijdagen. Paul op zijn 
beurt maakt de roosters voor 
kosters, lectoren en acolieten 
in de Mariakerk én hij voert 
alle drie taken regelmatig zelf 
uit. In januari vorig jaar is hij 
bovendien Ad Heus opgevolgd 
als hoofdkoster.

Derde man
Een derde naam mag hier 
echter niet ontbreken. 
Zoals een voetbalelftal een 
twaalfde man heeft, zo heb-
ben Frans en Paul een derde 
man: John-Peter Blankendaal. 
In december heeft John de 
meeste van zijn taken over-
gedragen aan Paul, maar 
jarenlang deed hij het beheer 
samen met Frans. Voor aller-
lei taken die bij zijn exper-
tises aansluiten, blijft John 
echter beschikbaar om te hel-
pen. Zo helpt hij bij het ver-
vangen van lampen op hoogte 
of regelt hij uitbesteding als 
dat nodig is, blijft hij verant-
woordelijk voor onderhoud, 
inspectie en werkzaamheden 
die met brandveiligheid te 
maken hebben, dus ook bij 
werkzaamheden met gas en 
elektriciteit, of van bouwkun-
dige aard. Een hele lijst, en 
geen enkele onbelangrijke 
taak, maar toch vond John 
het niet nodig dat hij in dit 
stukje in het zonnetje gezet 
zou worden. Ik doe het toch 
maar …

Wat er speelt
Ik vraag Frans en Paul naar 
wat er in het beheer van de 
kerk en de Esplanadezaal 
momenteel speelt. Frans 
vertelt dat in de Esplanade-
zaal in coronatijd het een en 
ander is gebeurd: de vloer is 
opnieuw in de was gezet – 
daar moest de hele zaal voor 
leeg gemaakt worden. Zoals 
zo vaak “heb elk nadeel z’n 
voordeel” (woorden van Johan 
Cruijff): omdat de zaal veel 
minder gebruikt kon worden 
vanwege maatregelen, was dit 
makkelijker te realiseren. En 
de houten stoelen met beige 
kussens zijn vervangen door 
comfortabelere stoelen met 
armleuningen. In het bijzon-
der zijn de koren hier enorm 
mee verwend! Aandachtspunt 
in zowel de kerk als de Espla-
nadezaal zijn de verlichting en 
het geluid. Het is de bedoe-
ling dat alle lampen vervan-
gen worden door ledlampen; 
daarmee wordt niet alleen het 
verbruik van energie geredu-
ceerd, maar is de verlichting 
ook beter. 

Geluidsinstallatie en 
verwarming
Degenen die recentelijk naar 
vieringen in de Mariakerk zijn 
geweest, zullen opgemerkt 
hebben dat de microfoons 
niet altijd goed werken. Voor-
al de microfoon bij de ambo 
bezorgt de voorgangers en 
lectoren nog wel eens onge-
mak. Hier wordt momenteel 
naar gekeken om een afwe-
ging te maken of het mogelijk 
is dit te repareren, of dat de 
geluidsinstallatie die al heel 
wat jaren mee gaat, beter 
vervangen kan worden. 

Ook de verwarming van de 
kerk werkt niet zoals zou 
moeten. Normaal gesproken 
kan deze met schakelklokken 
geregeld worden, zodat de 
kerk vóór de viering verwarmd 
kan worden. Dan kan tijdens 
de viering de verwarming in 
een lagere stand draaien 
zodat die minder lawaai 
maakt. Momenteel moet de 
verwarming tijdens de viering 
echter geheel worden uitge-
zet, vanwege de luchtstromen 
die moeten worden voorko-

men in verband met het coro-
navirus. Met de schakelklok-
ken zou dit automatisch gere-
geld kunnen worden, maar nu 
moet dat dus handmatig.

Som der delen
Na het groot onderhoud van 
de klokkentoren in 2018, 
die toen nog door de inmid-
dels ook overleden Kardi-
naal Simonis op verzoek van 
Deken Cassee werd ingeze-
gend, was de grote klok vorig 
jaar opeens stuk. Het was de 
eerste grote klus voor Paul 
Bleeker in zijn werkzaamhe-
den als hoofdkoster. De repa-
ratie had heel wat voeten in 
de aarde, omdat die alleen 
met een hoogwerker vanaf 
de straatkant kon worden 
uitgevoerd. Paul regelde alle 
voorbereidingen, maar omdat 
hij bij de feitelijke uitvoering 
verhinderd was, deed Frans 
dat namens hem. Het is in 
deze samenwerking duidelijk: 
de som der delen is meer dan 
het geheel!

Volop kerk
In onze Parochie mogen we 
trots zijn op onze beide ker-
ken! Het zijn mensen als 
Frans en Paul die de gebou-
wen in goede staat houden, 
zodat we nog volop kerk kun-
nen zijn. 

Toen ik na het interview de 
kerk opnieuw inliep, viel mij 
op hoeveel dingen er in zo’n 
gebouw kapot kunnen gaan 
en dus onderhouden moeten 
worden. Laten we bidden dat 
er altijd mensen zullen zijn 
die dit voor de gemeenschap 
willen doen. Steekt u met 
mij voor al deze mensen een 
kaarsje op bij Maria?

Sindo Núñez Queija

Waar moeten we aan 
denken?
Ik spreek met Frans Breeker 
en Paul Bleeker die op het 
moment samen het gebouw 
van de Mariakerk beheren. De 
taken zijn duidelijk verdeeld: 

Frans Breeker (links) en Paul Bleeker bij de klokkentoren van de 
Mariakerk.



Pastoraal woord
Bij het starten van dit nieu-
we jaar 2022 zullen velen 
van ons dit waarschijn-
lijk doen met een zekere 
opwinding en optimisme, 
maar misschien ook met 
angst, want we staan voor 
veel uitdagingen als indi-
vidu, als gezin en als Paro-
chie. 

Dank en waardering
Ik wil graag mijn speciale 
dank en waardering uitspre-
ken naar jullie, mijn beste 
vrijwilligers, voor jullie 
actieve betrokkenheid en 
onvermoeibare toewijding. 

Iedereen is ervan overtuigd, 
dat een Parochie nooit zal 
kunnen overleven zonder de 
betrokkenheid en steun van 
al haar vrijwilligers.

Een Godsgeschenk
In deze unieke en zeer 
bijzondere tijden van de 
corona-pandemie, met al 
haar beperkingen op het 
gebied van afstand houden 
en registratie, van directe 
communicatie, mag het 
wel als een wonder, ja als 
een Godsgeschenk, worden 
beschouwd dat we met uw 
aller creativiteit en begrip 
en standvastigheid erin zijn 
geslaagd om hier doorheen 
te komen. 

Op weg terug naar normaal! 
Heel hartelijk dank daar-
voor. 

Ook alle overige parochia-
nen dank ik voor hun actie-

ve deelname en aanwezig-
heid in onze liturgische 
vieringen. Uw aanwezigheid, 
zowel in de kerk als voor 
de TV, is het beste bewijs 
dat er een liefdevolle God 
bestaat. Allemaal heel erg 
bedankt. 

Een voorrecht
Ik dank God elke dag voor 
jullie en ik dank Hem voor 
het voorrecht om jullie als 
nieuw benoemde pastoor te 
mogen dienen. 

Ik ben diep onder de indruk 
van het warme welkom 
wat u mij heeft gegeven. 
Bedankt voor al uw samen-
werking en medewerking 
en uw vrijgevigheid voor de 
kerk, voor onze Parochiege-
meenschap, voor elkaar en 
voor mij. 

Houd alstublieft die spiri-
tuele honger naar God vast 
en samen zullen we dan 
groeien naar een nieuw 
niveau van intimiteit met 
Hem. 

In dit komende jaar kunnen 
we een nieuwe start maken 
in ons spirituele leven en 
afspraken maken om te 
veranderen wat moet wor-
den verbeterd.

Moge God jullie allen zege-
nen! 

R.M. Torres
Pastoor

We konden in januari starten 
met de kindermiddagen. 
Om niet te veel achter te 
gaan lopen hadden wij in 
januari 3 kindermiddagen 
gepland en hopelijk komen 
we in februari weer samen 
voor de 4e keer met het the-
ma: “Jezus komt ons redden”. 

Tijdens deze middag leren 
de kinderen door middel van 
kijktafels over de aankondi-
ging aan Maria, over Elisa-
beth en Zacharias, Johannes 
en de bijzondere geboorte 
van Jezus. 

Daarna staat het sacrament 
van de doop centraal. 

En in Jezus Christus, zijn 
enige zoon, onze Heer. In 
december kwamen we met de 
vormelingen bijeen.

We begonnen de bijeenkomst 
met een gebed en vervolgden 
dit met een door Diaken Jai-
der gegeven catechese over 
Jezus Christus. Hierna keken 
we een Alpha Youth filmpje 
en werden de bijbehorende 
vragen in kleine groepjes  
besproken en beantwoord. 

Nadat we hadden gepau-
zeerd, deed de gast-spreek-
ster haar intrede. Zij vertelde 
ons over het sacrament van 
de Eucharistie. Hoe gewoon 
het eigenlijk was om als klein 
meisje met haar vader en 
moeder naar de kerk te gaan, 
maar dat ze eigenlijk geen 
benul had van wat de Eucha-
ristie inhield. Wel vond ze het 
mooi en indrukwekkend om 
te zien, wat er gebeurde tij-
dens een Eucharistieviering. 
Toen ze een jaar of zeven was 
mocht ze (natuurlijk met wat 
voorbereiding van kinderca-

De kinderen hebben in hun 
mappen bij iedere les een 
uiltje met een tekst. In het 
uiltje kun je iets heel belang-
rijks over de les lezen en dat 
mogen ze proberen te ont-
houden. In deze les zegt het 
uiltje: 

Op 20 februari is er weer een 
gezinsviering om 11.00 uur 
in de Mariakerk. Hopelijk zijn 
de maatregelen al versoepeld 
en kunnen we weer met veel 
mensen in de kerk.

Namens de Communiegroep, 
Pilar Casanova

techese) voor het eerst ter 
communie gaan. Ze vertelde 
onder andere hoe ze dit had 
ervaren. Zo vond ze het best 
spannend om Jezus na het 
breken van het brood recht-
streeks te mogen ontvangen. 

Al met al was het een mooie 
getuigenis, waar we allen 
geboeid naar luisterden. 

Tot slot gingen we gezamen-
lijk naar de kerk om Jezus 
Christus te ontmoeten en 
dicht  bij hem te zijn en ein-
digde deze bijzondere dag 
met een gebed in stilte bij 
Onze Lieve Heer.

Mede namens Diaken Jaider en 
begeleidsters Vormselgroep,
Daniëlle Hummel

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

NIEUWS VAN DE VORMELINGEN

NEEM OOK EEN KIJKJE 
OP DE WEBSITE VAN ONZE PAROCHIE:

www.laurentius-maria.nl

Net als zovelen anderen kon-
den ook de jongeren en tie-
ners veel van hun plannen 
voor december en januari 
in de ijskast zetten. Reeds 
geplande bijeenkomsten in de 
twee weekenden voorafgaand 
aan Kerst konden vanwege 
de plotselinge lock-down 
niet doorgaan. En hoewel de 
tieners en jongeren zelf niet 
tot de risicogroepen van het 
coronavirus horen, hebben zij 

op deze manier ook hun bij-
drage geleverd aan de maat-
schappij. Voor het tweede 
jaar op rij was er dus ook 
geen gezamenlijk Kerstdiner 
voor hen in de Parochie. 

Uiteraard kijken we vol goede 
moed uit naar wat binnenkort 
wél mogelijk is. Zodra dat 
kan, gaan we meteen weer 
van start! Wil je daarvan op 
de hoogte blijven? Dan kun 
je een email sturen naar 
sindo@xs4all.nl, dan zet ik je 
op de verzendlijst.

Sindo Núñez Queija

NIEUWS VAN DE JONGEREN EN 
TIENERS

KICA-NIEUWS
Helaas is het bij het 
schrijven van dit stukje 
nog niet duidelijk of 
wij in januari bij elkaar 
konden komen voor een 
gezellige KiCa-avond. 
De bijeenkomst van 13 
januari werd verplaatst 
naar donderdag 27 
januari, in de hoop dat 
de 17.00 uur maatregel 
al niet meer nodig zou 
zijn en wij op de gewone 
tijd verder kunnen met 
de KiCa-avonden. Met 
de ouders hebben we 
afgesproken dat, als het 
nog een tijdje zo blijft, 
we op woensdag- of 
donderdagmiddag de 
KiCa-bijeenkomsten gaan 
houden. Maar we houden 
goede moed en hopen 
op donderdag 10 februari 
met de KiCa-avonden door 
te kunnen gaan.

In februari zullen wij dan 
over het Volk van God 
in de woestijn leren: het 
boeiende verhaal van 
Mozes die de Israëlieten 
uit Egypte haalde en 
het volk van God door 
de woestijn leidde naar 
het beloofde land. Het 
werd 40 jaar sjokken 
door de woestijn en in 
die tijd moesten ze een 
écht volk leren zijn door 
volgens de tien geboden 
van God te leven en op 
Hem te vertrouwen. God 
bleef altijd trouw aan Zijn 
belofte en bleef voor de 
mensen zorgen. 

Pepita, Annette en Pilar



UIT HET REGIOBESTUUR

De eerste Regiobestuurs-
vergadering van het nieu-
we jaar (6 januari) wordt 
geopend door Pastoor 
Ruben Torres. Hij gaat ons 
voor in gebed: “Heer geef 
ons de tijd, geef ons wijs-
heid en leid ons bij al onze 
werkzaamheden in onze 
Parochies en regio!” De offi-
ciële installatie van Pastoor 
Ruben Torres door onze Bis-
schop, Mgr. Hendriks, zal 
deo volente op zondag 23 
januari 2022 (14.00 uur) 
in de Mariakerk plaatsvin-
den. Inmiddels is Pastoor 
Ruben sinds zijn komst op 
13 december 2021 al in 
een aantal vieringen voorge-
gaan. Hij heeft ondanks de 
coronabeperkingen al heel 
wat parochianen in onze 
regio mogen begroeten. Hoe 
en in welk vorm de instal-
latieviering op 23 januari 
zal plaatsvinden, is gege-
ven de huidige maatregelen 
nog niet duidelijk. De kans 
is groot dat er dan ook nog 
steeds beperkingen ten aan-
zien van het aantal kerkgan-
gers (maximaal 50, exclusief 
bedienaren) zullen zijn. 

Ook feliciteren wij Pastoor 
Ruben van harte met zijn 
verjaardag! Op 5 januari jl. 
werd hij 51 jaar. Binnenkort 
maakt hij kennis met pas-
toraal werkers Nico Smit 
en Ron Hopman, die al vele 
decennia hun sporen in 
Beverwijk en Wijk aan Zee 
hebben getrokken.

Verhuizing Pastor Mathew
Pastor Mathew Njezhukum-
kattil is op 22 december 
verhuisd van Schalkwijk 
naar Velsen-Noord. Hij is 
gaan wonen in een gere-
noveerd appartement nabij 
ontmoetingsgebouw De 
Meerpaal en de kerk van St. 
Joseph. 

Wij wensen Pastor Mathew 
veel plezier en geluk toe in 
zijn nieuwe woning en zijn 
blij dat hij als Priester nu 
ook in onze regio woont!

Vervoer Pastoor Ruben 
Torres
Pastoor Ruben Torres woont 
sinds medio december 2021 
in een appartement in Cas-
tricum. Daar hij zelf geen 
auto mag rijden, willen we 
in de regio een pool van vrij-
willigers samenstellen die 
Pastoor Ruben regelmatig 
(eens in de maand op een 

zaterdag of zondag) zouden 
willen vervoeren. Pastoor 
Ruben zal zelf ook regelma-
tig gebruik maken van de 
fiets, maar zeker in deze 
winterse tijd is het fijn als hij 
met parochianen mee kan 
rijden.

Mocht u zich als vrijwilliger 
hiervoor willen opgeven, 
meldt u zich dan s.v.p. bij 
het parochiesecretariaat. 
Dan zullen wij u in overleg 
inroosteren. Bij voorbaat 
dank voor uw spontane aan-
melding!

Verlichting Mariakerk
“Heilig ons hier met Uw 
licht!” mocht op 12 decem-
ber klinken tijdens de zege-
ning van de gerestaureerde 
ramen van de Laurentius-
kerk. Maar ook in de Maria-
kerk schijnt nieuw licht! De 
spotarmaturen op het por-
taal van de Mariakerk zijn 
aangepast en voorzien van 
ledlampen. En ook de TL-
buizen aan de zijkant van 
de Mariakerk zijn vervangen 
door led-buizen, waarbij ook 
de plexiglas panelen worden 
schoongemaakt. Met dank 
aan John-Peter Blankendaal 
die deze klussen begeleidt 
en deels zelf uitvoert.

Ledenadministratie 
met DocBase
De ledenadministraties van 
de Laurentiuskerk en de 
Mariakerk zullen worden 
samengevoegd. Lidy Bosch 
en Frans Hofstra zijn voor de 
Heemskerkse Parochie de 
deskundige gebruikers van 
dit softwareprogramma. Met 
veel respect en waardering 
zijn zij dagelijks bezig om 
onze bestanden zo actueel 
mogelijk te houden. 

DocBase is een Document 
Management Systeem dat 
in deze tijd van digitalisering 
van parochies een waarde-
vol on-line instrument is. De 
Heemskerkse Parochie is 
Lidy en Frans zeer dankbaar 
dat zij hierin veel tijd willen 
steken! Een goed bijgehou-
den bestand is een uitste-
kende bron voor tal van 
informatieverzoeken vanuit 
de Parochie. 

Bert Jan Rozestraten
(gedelegeerd voorzitter)

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 Eucharistie-
vieringen als Dameskoor, 
Herenkoor en Gemengd Koor. 
U kunt zich aanmelden voor 
óf alleen dames-, heren- en/
of gemengd koor. 

De contributie is € 17,50 per 
jaar. Nadere informatie kunt 
u verkrijgen 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

Ook nu nog, na bijna twee jaar, ondervinden we de gevolgen 
van de Coronapandemie.
We worden beperkt in ons doen en laten. Er zijn veel dingen 
die niet kunnen en daar worden we niet vrolijker van. In deze 
tijd is het moeilijk om dankbaar te zijn voor wat we wel heb-
ben en kunnen.

Paul Vlaar, ‘Oranje-pastoor en Vlootaalmoezenier’, schreef 
in zijn bundel ‘Dichter voor mensen én dichter bij Hem”, een 
mooi gedicht over dankbaarheid.

Dank
Het zijn maar vier letters
met een eenvoudige klank.
Maar, zo vraag ik me af,
hoe vaak zeggen wij dank?
Soms kunnen we ’t niet zeggen
vanwege tegenslag en pijn.
Toch blijven er altijd dingen
om dankbaar voor te zijn.
Een hartelijk gesproken woord,
iemand met een luisterend oor.
Lieve mensen op je levensweg,
dankzij hen kun jij weer door.
Het zijn maar vier letters
met een eenvoudige klank.
Maar dat ene woordje is genoeg
om steeds weer te zeggen: dank!

Ik hoop dat u, ook in deze donkere tijd, toch veel momenten 
ondervindt om dankbaar voor te zijn. Mag u erop vertrouwen 
dat Gods zegen op u rust.

Lydia Vergouw-Dufrenne

ALLERHEILIGSTE 

De uitstelling van het 
Allerheiligste 

vindt plaats elke eerste 
vrijdag van de maand 

in de Laurentiuskerk van 
13.30 tot 15.30 uur.  

GEBED
Lieve Heer,
waak over hen die 
vannacht
van verdriet niet kunnen 
slapen,
en laat Uw engelen
waken over wie slapen.

Zorg voor Uw zieken,
O, Heer Christus,
geef Uw vermoeiden rust,
zegen Uw stervenden,
troost Uw lijdenden,
heb medelijden met Uw 
bedroefden,
bescherm Uw 
blijmoedigen.

Moge de God van de hoop
ons vervullen met alle 
vreugde en vrede,
in het geloof dat wij
het volste vertrouwen 
mogen hebben
in de werking van de 
Heilige Geest. 

Augustinus van Canterbury

Op maandag 7 februari kunt u 
luisteren naar de viering van 
zondag 6 februari vanuit de 
Laurentiuskerk. Na de viering 
volgt het verhaal en de bete-
kenis van het kerkelijk feest 
van Maria Lichtmis. 

Op maandag 28 februari 
wordt de viering van zondag 
27 februari uitgezonden van-
uit de Mariakerk. De inhoud 
van het verhaal na deze vie-
ring is op dit moment nog niet 
bekend. De uitzendingen zijn 
van 20.00 tot 22.00 uur.

U kunt Heemskerk FM berei-
ken via de ether kanaal 107.8 
en digitaal via 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 Magazine van 
KBO en PCOB en het Heems-
kerkse blad Grijs/Wijs. Zorg, 
veiligheid, mobiliteit, hulp 
en advies, korting zorgverze-
kering, gebruik van digitale 

kennis, enzovoort krijgen aan-
dacht in onze maatschappe-
lijke belangenorganisatie. 
Voor maar € 24 per jaar 
(€ 2 per maand) bent u al lid. 
Samen met de PCOB hebben 
we een belangrijke stem in 
Den Haag. Kijkt u voor alle 
voordelen ook even op de 
website: kbo-heemskerk.nl. 

Bent u 60+ en wilt u ook lid 
worden? Dan graag aanmel-
den bij J. van Eerden, tel. 
675859 of via hans@timmer.
com (secretaris). 

60+? 
WORD DAN LID VAN KBO HEEMSKERK



Uit het Rouwboek
26 dec. Catharina Duivenvoor-
 de-Rumping (81)
 Verpleeghuis 
 Heemswijk
30 dec. Leo Tillmans (94)
 Jonkheer De 
 Hertainglaan 1
30 dec. Jacobus Beentjes 
 (92)
 Marquettelaan 2
5 jan. Elly Lubbers-Milatz 
 (81)
 p/a Thijssenstraat 2

Opbrengst collectes
11/12 dec. € 328,35
18/19 dec. € 368,72
24-26 dec. € 1.075,05
31 dec.-2 jan. € 289,77
8/9 jan. € 347,10

Kerkbijdrage
Per eind december jl. heeft 
de Actie Kerkbalans in onze 
Parochie het prachtige resul-
taat bereikt van € 75.538,96. 

Aan allen die hieraan hebben 
bijgedragen onze hartelijke 
dank. Ook voor alle nieuwe 
aanmeldingen 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

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.

PCI
De PCI (Parochiële Caritas 
Instelling) heeft als hoofd-
taak een helpende hand te 
bieden aan mensen die in 
financiële nood verkeren. 
Een aanvraagformulier is 
verkrijgbaar bij het Paro-
chiesecretariaat. 

Mocht u het werk van PCI 
willen steunen, dan zien wij 
graag uw bijdrage tegemoet 
op rekeningnr. 564439045 
t.n.v. PCI Heemskerk of 
in de PCI-busjes achterin 
beide kerken. 

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

Za. 5 feb.

Zo. 6 feb.
11.00 uur

Geen viering 

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden / 
Diaken De Haas
Heren Laurentiuskoor

Za. 5 feb.
11.00 uur

Zo. 6 feb.
11.00 uur

Eucharistieviering
Father Mathew
Mariakoor

Eucharistieviering
Pastoor Torres
JKH

Za. 12 feb.
11.00 uur

Zo. 13 feb.
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Torres / 
Diaken De Haas
Samenzang

Eucharistieviering
Rector De Wit /
Diaken Chantre Sánchez
Cantor en Samenzang

Za. 12 feb.

Zo. 13 feb.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Vicaris Bruggink
Samenzang

Za. 19 feb.

Zo. 20 feb.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Vicaris Bruggink
Dames Laurentiuskoor

Za. 19 feb.
11.00 uur

Zo. 20 feb.
11.00 uur

Eucharistieviering
Father Mathew
Samenzang

Eucharistie-/Gezinsviering
Pastoor Torres
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Za. 26 feb.
11.00 uur

Zo. 27 feb.
11.00 uur

Eucharistieviering
Father Mathew
Samenzang

Eucharistieviering
Pastoor Torres / 
Diaken De Haas
Heren Laurentiuskoor

Za. 26 feb. 

Zo. 27 feb.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Pastor Overmars
Samenzang

Wo. 2 maart
16.00 uur
Aswoensdag 

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden / 
Diaken Chantre Sánchez
Samenzang

Za. 5 maart

Zo. 6 maart
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Cantor en Samenzang

Za. 5 maart
11.00 uur

Zo. 6 maart
11.00 uur

Eucharistieviering
Father Mathew
Mariakoor

Eucharistieviering
Vicaris Bruggink
JKH

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 16.00 uur  

Eucharistieviering, Pastor Overmars of  
Pastoor Van der Linden.  

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. 7 (Maart) 7 februari
Nr. 8 (April) 14 maart

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.

Eindelijk weer eens een stuk-
je in de Helm over Lourdes. 
Als alles goed gaat, gaan we 
naar Lourdes van 3 t/m 8 
mei, maar zeker is het nog 
niet! 

Zoals u misschien al weet is de 
VNB failliet en reizen we met 
het “Huis van de Pelgrims”  

en zij vertrekken ook vanuit 
Maastricht. Maar we gaan 
alleen als het weer mag. En 
we hebben goede hoop! 

Dus, wilt u mee, geef u 
dan op bij Bets Portegies,
tel: 235573 of bij mij, 
Joke Hoogeland, tel. 243970.

Joke Hoogeland

LOURDESWERK HEEMSKERK

NOODFONDS 
HEEMSKERK: 

In financiële noodsituaties, 
Telefoon: (06) 16 57 09 46

Gironr.: 8030664


