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• Praat op 19 maart mee tijdens
de Synodebijeenkomst

PASTOOR RUBEN TORRES
Op zondag 23 januari 2022 werd Pastoor Ruben Torres
door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Dr.
J.W.M. Hendriks, officieel als Pastoor van de Parochies
in het samenwerkingsverband ‘De Heilige Familie’ geïnstalleerd. ‘Jubelt voor God alle landen’ zongen koorleden van de H. Pancratiuskerk uit Castricum aan het
begin van de pontificale eucharistieviering in de Mariakerk. En inderdaad, of je nu uit de Filipijnen, Colombia, India, Ethiopië, Eritrea of uit Nederland komt, voor
God is iedereen gelijkwaardig. Inmiddels heeft Pastoor
Ruben zijn weg in onze regio gevonden en heeft hij al
met veel mensen kennis gemaakt. In een recent interview met het Noordhollands Dagblad stond boven het
artikel met vette letters ‘een luisterende pastoor’. Maar
dat hij ook veel te vertellen en meegemaakt heeft, mag
in deze Stille Kracht doorklinken. Wie is pastoor Ruben
Torres, wat drijft hem en wat vindt hij van Nederland?
Filipijnse wortels
Ruben Torres werd op 5 januari 1971 geboren in Naga,
een stad op één van de vele
eilanden in de Filipijnen. De
eerste inwoners van deze
stad noemden het ‘Narra’,
naar de enorme bomen in
de omgeving. Tegenwoordig
wonen er circa 120.000 inwoners in deze stad, waaronder
de familieleden van Pastoor
Ruben. Hij is de middelste
van een gezin van zeven kinderen. Drie broers zijn ingenieurs en drie zussen verpleegkundigen. De vader van Pastoor Ruben was ambtenaar
en is inmiddels overleden.

kloosterzusters. Het geloof is
Pastoor Ruben als het ware
‘met de paplepel ingegoten’
en aan die geestdrift hebben
zeker ook de Nederlandse
missionarissen die in het verleden de Filipijnen bezochten,
bijgedragen. Toch wilde pastoor Ruben eerst dokter worden: zieke mensen genezen
en nieuwe medicijnen uitvinden. Zo rond zijn 15e merkte
hij dat hij meer voeling had
met het geestelijke aspect.

Op missie naar Nederland
Pastoor Ruben heeft 12 jaar
in het seminarie van Naga
gestudeerd. In 2004 volgde
zijn zending naar Nederland
door het goede contact tussen de Filipijnse Bisschop
Benjamin Almoneda en Bisschop Jos Punt van HaarlemAmsterdam. Bisschop Punt
nodigde Pastoor Ruben uit
om naar Nederland te komen
Zijn 84-jarige moeder was
docente en kampt momenteel en zoals hij zelf zegt: ‘ik ben
gehoorzaam’.
met haar gezondheid, iets
waar Pastoor Ruben, gegeven
In Nederland ontmoette hij
de enorme afstand, het best
veelvuldig onze voormalig
moeilijk mee heeft.
Pastoor Kaleab, die ook rond
Met de paplepel ingegoten die tijd vanuit Ethiopië in
Nederland arriveerde. Samen
Pastoor Ruben groeide op
hebben zij zich de Nederin een traditioneel katholiek
gezin. Het huis van de familie landse taal in Vught eigen
gemaakt. Blijkbaar heeft de
stond naast de kerk. Regelmatig kwamen er in huize Tor- goddelijke voorzienigheid dus
‘de hand gehad’ in deze pasres priesters en parochianen
toorsoverdracht.
over de vloer. Pastoor Ruben
ging bijna dagelijks met zijn
oma naar de kerk. Daarnaast Afscheid van Nieuw-Vennep
en Buitenkaag
heeft hij in zijn familie een
priester, een bisschop en drie Pastoor Ruben is negen jaar
pastoor geweest in de parochies van Nieuw-Vennep en
Buitenkaag. Hij heeft daar
met vele parochianen een
hechte band opgebouwd.
Natuurlijk waren die parochianen daar niet blij met het vertrek van ‘hun’ Pastoor Ruben
en moest menig oudere parochiaan bij zijn afscheid ‘een
traantje wegpinken’.

Op zondag 23 januari 2022 werd Pastoor Ruben Torres door de
Bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks,
officieel als Pastoor geïnstalleerd.

Geen eenvoudige overstap
De overgang naar de regio
IJmond-Noord is geen eenvoudige overstap. Naast de
pastorale eindzorg en aansturing van het pastorale team,
zijn er tal van bestuurlijke
aangelegenheden die ook
zijn aandacht vragen. Het feit

dat Pastoor Ruben goed kan
luisteren, is zeker belangrijk
in de discussies met parochianen over de pastorale koers
en de noodzakelijke reductie
van het aantal kerkgebouwen
in onze regio in de komende
jaren.
Gevoelsmatig zegt pastoor
Ruben over deze overstap: ‘Of
je nu twee of zes parochies
wilt ondersteunen, het gaat
allemaal om mensen, om vrijwilligers, om mensen in nood,
om mensen die zoeken. Vanuit de roeping van God ben ik
blij dat ik als Priester zoveel
mensen kan ondersteunen bij
hun geloof, zowel bij hun twijfel als bij hun zekerheid, bij
hun blijdschap en bij hun verdriet, bij hun soms onuitgesproken angsten voor de toekomst na dit aardse leven.’
Met het afleggen van de
ambtseed op het Evangelieboek en de bevestiging door
de Bisschop van HaarlemAmsterdam is Pastoor Ruben
sinds 23 januari jl. officieel
aan zijn taak in onze regio
begonnen.
Verschillen
De verschillen tussen Nederland en de Filipijnen zijn
groot. Natuurlijk is de taal
heel anders. De Filipijnen tellen wel 7.641 eilanden, in
Nederland komen we niet verder dan ‘tvtas’. Het Zuid-Aziatische land is bijna vier eeuwen lang een kolonie geweest
van de Spanjaarden. Deze
overheersing heeft ertoe bijgedragen dat ruim 80% van
de bevolking katholiek is.
Filipijnse maaltijden bestaan
vaak uit rijst en stoofschotels.
Wat een geluk voor Pastoor
Ruben dat in de keuken van
de pastorie van de Mariakerk
een Filipijnse keukenprinses
de scepter zwaait en dat hij
regelmatig mee kan eten.
Laserna zorgt niet alleen voor
Diaken Jaider (Colombia) en
Father Tesfayohannes (Eritrea), maar nu geregeld ook
voor haar Filipijnse landgenoot. Inderdaad, ‘jubelt voor
God alle landen’ en ‘tamasahin ang iyong pagkain’, wat in
gewoon Nederlands ‘eet smakelijk’ betekent. Overigens

staat Pastoor Ruben zelf ook
graag in de keuken.
Bahala
Filipino’s kunnen agressief
worden als je ze niet netjes
behandelt. Laten we dat dan
maar goed in onze oren knopen en lief en aardig zijn voor
onze nieuwe Pastoor! Het
levensmotto van de gemiddelde Filipijn is ‘Bahala’,
wat betekent ‘wat komt, dat
komt’. Ook wij hadden in onze
regio een Deken die regelmatig iets vergelijkbaars zei:
‘het gaat zoals het gaat’.
Maar die was dan ook bijna
dertig keer in het Verre Oosten geweest. Deken Ton Cassee en Pastoor Ruben blijken
nog iets gemeenschappelijks
te hebben: de verering van
de Heilige Maagd Maria, als
dagelijkse bron van inspiratie
en energie!
Van harte heten wij Pastoor
Ruben welkom in onze regio.
Het beste kan ik dit artikel
daarom besluiten met het
citeren van een passage uit
de homilie van Mgr. Hendriks,
op 23 januari jl. uitgesproken
tijdens de installatieviering
en gericht aan Pastoor Ruben
Torres en zijn collega’s: ‘dat
jullie kanalen mogen zijn
waardoor het Woord van God
het hart van heel veel mensen mag raken! Nieuwe Pastoor, van harte Gods zegen!’
Bert Jan Rozestraten

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

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

Exodus 90
“Diaken Jaider, zullen wij
Exodus 90 doen?” Dat was
de vraag van een van de
jongeren. Ik had geen idee
wat hij bedoelde; het enige
Exodus dat ik kende was
het boek van de Bijbel. Dus
Ik dacht dat het hier iets
mee te maken had.

persoonlijke weg is, doe je
het niet alleen, je hebt een
“fraternity”, en de bedoeling is dat je een vriendschap opbouwt met de
leden van je “fraternity”. Zij
zullen je steunen en aanmoedigen om door te gaan.
Want er komen momenten
dat het zwaar wordt.

Drie pilaren
Ik heb ontdekt dat Exodus
90 een initiatief is voor
mannen, ontstaan om een
antwoord te geven aan
mannen die verdieping in
het geloof zoeken. Zoals de
naam al vermoedt duurt het
90 dagen waarin het boek
Exodus wordt gelezen. Het
boek Exodus gaat over het
verhaal van het volk Israël
dat door God uit de slavernij is gered. Op basis van
dat boek, probeert Exodus
90 de deelnemers vrij te
maken van dingen die niet
goed zijn in het leven, verslavingen, gehechtheden,
ondeugden enz., die ons
net als het volk Israël tot
slaven maken. Exodus 90 is
gebaseerd op drie pilaren:
gebed, ascetisme en broederschap.

“Ja” antwoordde ik, zonder
te weten wat voor avontuur het was. Wij zijn op 17
januari begonnen en zullen
“Deo Volente” bij Pasen
eindigen. Mijn fraternity
bestaat uit 11 leden en het
is wel opvallend dat het
jonge mannen zijn die hun
geloof echt serieus nemen.
Met andere woorden:
gewoon katholieke jongeren die Jezus dichtbij willen
volgen, om meer van Hem
te houden en Hem beter te
dienen.

Bidden is mooi...
Het gebed is het fundament
van het programma. Daarom moeten de deelnemers
een uur per dag bidden.
Natuurlijk heeft dit gebed
ook een bepaalde structuur. Ja, bidden is mooi,
maar nu moet je waarmaken wat je in het gebed
aanschouwt, en dat is wat
men ascetisme noemt.
Voor de christelijke traditie is het ascetisme niet
vreemd; de woestijnvaders
beoefenden het al en vele
heiligen door de geschiedenis heen. Het gaat over
onthechting van bepaalde
dingen die een obstakel zijn
voor het versterken van je
relatie met God.
Koude douche
Hier stelt Exodus 90 concrete disciplines voor om te
volgen: Koud douchen, vasten, geen tussendoortjes
eten, geen zoetigheden, je
computer of telefoon alleen
maar voor essentiële dingen gebruiken (dus geen
sociale media) enzovoort.
Het moet dan niet alleen bij
goede bedoelingen blijven
maar het moet werkelijk
worden uitgevoerd.
Steun en aanmoediging
Hoewel Exodus 90 een

Geen bloemen en vogeltjes
In ons Parochie locatieteam praten wij soms over
de toekomst van onze kerkgemeenschap, en eerlijk
gezegd, deze jongeren zijn
de toekomst en zij willen
geen bloemen en vogeltjes,
zij willen coherentie en een
concrete getuigenis van het
katholieke geloof. Ik zou
wel pleiten voor deelname
van een van die jongeren in
ons locatie-team. Niemand
kan een beter perspectief
aan de jongeren geven dan
de jongeren zelf.
Ieder jaar beleven wij de
veertigdagentijd. Wij weten
dat deze tijd een tijd van
gebed, vasten en naastenliefde is; het is een kans
die wij krijgen om terug
naar God te gaan, om de
beperktheid van ons menselijke leven te aanschouwen, maar met het vertrouwen op de blijheid van
Pasen, want onze God is
een God van levenden.
Een van die jongeren (Exodus 90) zal tijdens Pasen
in onze Parochie het Heilig
Doopsel ontvangen. Deze
tijd is voor hem een tijd van
voorbereiding om zo’n grote
stap in zijn leven te zetten.
Ik wil jullie uitnodigen om
voor hem te bidden. Dat
Onze Goede God hem en
zijn familie mag zegenen.
Verbonden in Gebed.

Diaken Jaider Chantre Sánchez

Op 2 maart begint de Vastentijd. Alle communicanten en
hun gezinnen worden uitgenodigd om naar de Aswoensdagviering te komen en samen
een begin te maken met de
40-dagentijd.
In maart zullen wij het tijdens
de eerste kindermiddag over
barmhartigheid hebben, een
moeilijk woord dat wij met
een toneelstukje proberen
uit te leggen. Als het goed is,
weten de kinderen na afloop
dat barmhartigheid een soort
helpen, zorgen, medeleven
is. Daarna leren wij met de
kinderen het verhaal van De
Barmhartige Samaritaan.

Jezus vertelde ons dit verhaal
om ons te laten zien hoe wij
de naaste van iemand kunnen worden door iemand
te helpen zonder dat het er
toe doet of wij die persoon
mogen of niet.
Op de tweede kindermiddag
hebben wij het met de kinderen over het verhaal van De

Verloren Zoon. Jezus wilde
met dit verhaal ons over de
liefde van God vertellen, die
als een vader van ons houdt,
met Zijn onvoorwaardelijke
liefde en die ons alles kan
vergeven. Daarna vertellen wij
weer met een toneelstukje de
kinderen over het sacrament
van boete en verzoening en
hoe belangrijk het is om sorry
tegen God te zeggen en tegen
onze naasten, wanneer we
iets verkeerds doen. Op 20
maart is er weer een gezinsviering om 11.00 uur in de
Mariakerk.
Namens de Communiegroep,
Pilar Casanova

NIEUWS VAN DE JONGEREN EN TIENERS
we het kunnen delen en
samen eten. We kijken er
weer naar uit!
Gelukkig konden we in februari weer bij elkaar komen! Bij
het schrijven van dit stukje
zijn we de laatste plannen
aan het maken voor een bijeenkomst met tieners (12-16
jaar) én jongeren (16+). Vlak
voor de Vastentijd is het een
ideaal moment om het kerstdiner dat niet kon doorgaan
in te halen. Zoals we “vroeger” bij het kerstdiner gewend
waren, vragen we iedereen
om iets mee te nemen zodat

Dit jaar willen we ons tijdens
de Vastentijd samen met de
tieners en jongeren voorbereiden op het komende Paasfeest. Vorig jaar hebben we
dat online gedaan, maar dit
jaar willen we elke zondag
van de Vastentijd (6, 13, 20,
27 maart en 3, 10 april) bij
elkaar komen, aansluitend op
de zondagse mis in de Mariakerk. Meteen na de mis om
12.00 eten we samen een
broodje (wordt voor gezorgd)
en hebben we (apart voor elk

van de twee groepen) een
korte bijeenkomst tot ongeveer 13.00. Door samen toe
te leven naar Pasen, zullen
we het grote feest van Jezus’
verrijzenis straks nog beter
kunnen vieren!
Wil je meer weten? Dan kun
je een e-mail sturen naar
sindo@xs4all.nl, dan zet ik
je op de verzendlijst. Kijk
ook eens op de Facebookpagina voor kinderen, tieners
en jongeren van onze regio:
www.facebook.com/groups/
YOUth0251/.
Sindo Núñez Queija

NIEUWS VAN DE VORMELINGEN
“Die ontvangen is van de
Heilige geest, geboren uit de
maagd Maria.”
In januari kwamen we met de
vormelingen bijeen. Diaken
Jaider ging ons voor in gebed,
waarna hij ons catechese
gaf over de Heilige Geest en
het Sacrament van het Heilig Vormsel. Hierna keken we
naar een filmpje van Alpha
Youth en bespraken we de
bijbehorende vragen in kleine
groepjes.
Na een welverdiende pauze
was het tijd om de benen te
strekken en een leuk spelletje te spelen, voordat onze
gastspreker zijn intrede deed.
Helaas was hij fysiek niet
aanwezig, omdat hij in quarantaine zat, maar dankzij
een verbinding via Zoom kon
dit wel. Hij vertelde ons het
verhaal over David, die door
de profeet Samuel gezalfd
werd met chrisma als teken

dat hij uitverkoren was door
God om koning te worden van
Zijn volk. Hij legde de vormelingen dit gebruik uit, zodat
ook zij weten waarom er met
chrisma gezalfd wordt bij het
ontvangen van het H. Vormsel
van de Bisschop.

geloof wilt uitdragen. Dat kan
met woorden, maar ook met
daden. De Heilige Geest helpt
ons hierbij: Hij is God-metons, hij is God-met-jou; Hij is
de bron van kracht en vrijheid
en vult onze harten met liefde
van God.

Door het Vormsel te ontvangen, bevestig je dat je
bij Christus wil horen en het

Mede namens Diaken Jaider en
begeleidsters Vormselgroep,
Daniëlle Hummel

KICA-NIEUWS
We hebben in februari het Carnavalsfeest gevierd. Met muziek, dans,
spelletjes en een lekkere traktatie
hebben wij aandacht gegeven aan dit
feest dat vooraf gaat aan Aswoensdag
en de Vastentijd. Tijdens de KiCa-avond van maart zullen wij
het verhaal van het volk in de woestijn in verband brengen
met de 40 dagen die Jezus doorbracht in de woestijn. Hij
bereidde zich voor op het werk dat Hij hier op aarde was
komen doen. Net zoals bij het volk, hadden de beproevingen
in de woestijn Jezus alleen maar versterkt en zo kon Hij de
kracht vinden om de wil van Zijn Vader te doen.
Wij gaan ook vasten, want zo zijn we verbonden met alle
katholieken wereldwijd. We zullen aandacht geven aan de
drie vormen van vasten en de kinderen zullen ook mee
doen met de vastenactie van dit jaar. Wij hebben ook een
filmpje gemaakt over de betekenis van Aswoensdag en de
40-dagentijd. Het filmpje hebben we met alle jeugdgroepen
gedeeld en is te zien op het YouTube kanaal van onze regio:
Katholieke Kerk Regio 0251.
Pepita, Annette en Pilar

KINDER-CATECHE- ‘ALS JE ZINGT DAN BID JE DUBBEL’
VERSTERKING MARIAKOOR GEZOCHT
SE 4-6 JARIGEN
Ook met de jongste kinderen
zullen wij aandacht schenken aan de Vastentijd. Zij zijn
uitgenodigd om een askruisje “te komen halen” met
Aswoensdag. Tijdens de kindermiddag van januari hadden de kinderen veel geleerd
over bidden en dat wij God
niet kunnen zien. ‘Waarom
niet?’, vroegen de kinderen.
Het zijn echt heel slimme
kinderen en het is altijd een
eer om hun vragen te mogen
beantwoorden. Zij hoorden
het verhaal van Adam en Eva
en hoe zij God de rug hadden
toegekeerd, waardoor wij niet
meer samen met God in het
paradijs mochten zijn. Maar
gelukkig keerde God ons de
rug niet toe! Hij stuurde Zijn
Zoon Jezus naar de aarde om
ons te redden, zodat wij allen
weer met God in de hemel
mogen zijn. Tijdens de vastentijd zullen wij met een mooie
middag het moeilijke verhaal
van het sterven van Jezus
herdenken. Het is een droevig
verhaal, maar het einde is zo
mooi dat wij het graag aan de
kinderen vertellen, zodat ze
niet vergeten dat
het licht het van
het donker heeft
gewonnen.
Pilar Casanova

‘Als je zingt, dan
bid je dubbel’.
Deze kreet horen
wij vaak op het
Mariakoor en
dat motiveert
ons altijd. Wij
zijn dan ook op
zoek naar nieuwe
koorleden; vooral bassen
en tenoren zijn bij ons dun
gezaaid, maar ook alten en
sopranen zijn bij ons welkom.
Het Mariakoor zingt over het
algemeen Nederlands repertoire, wij repeteren op donderdagavond van 19.30 tot
21.30 uur met uiteraard een
koffie/thee-pauze. Verder zin-

gen wij in de Mariakerk
om de twee weken
op zaterdagavond om
19.00 uur. Ook worden
wij af en toe gevraagd
om uitvaartvieringen
te zingen, zowel in de
Mariakerk als in de
Laurentiuskerk.
Lijkt het u leuk om eens een
keer proef te komen zingen
en te kijken of dit iets voor u
is, dan bent u uiteraard welkom op de donderdagavond
om 19.30 uur.
Twijfelt u nog en wilt u eerst
iets meer weten, dan kunt u
contact opnemen met
Lidy Bosch, tel. 243969.

19 MAART SYNODEBIJEENKOMST IN
MARIAKERK
Op zaterdag 19 maart wordt
van 10.00 tot 12.30 uur in de
Esplanadezaal van de Mariakerk een bijeenkomst gehouden voor katholieke gelovigen
uit het Dekenaat ZaanstreekIJmond. Deelnemers kunnen
dan in gesprek gaan over “De
Synodale Kerk”.
De informatie die hierbij - net
als in de andere dekenaten wordt opgehaald, wordt verzameld voor onze Bisschop.
Zo geeft Mgr. Hendriks invul-

ling aan de
uitnodiging
van Paus
Franciscus
om voorafgaand aan de Algemene Bisschoppensynode in
2023 een brede raadpleging
onder katholieken te laten
plaatsvinden. Zoals het woord
zegt, is een Synodale Kerk
een kerk waarin gelovigen
samen op weg gaan, samen
met Christus en samen met
elkaar.

Dit jaar loopt de Bisschoppelijke Vastenactie campagne van
Aswoensdag 2 maart tot en met Stille Zaterdag 16 april. Deze
veertigdagentijd is een periode van bezinning op de feitelijke
christelijke levenspraktijk door zich meer open te stellen voor
het Woord en/of solidair te zijn met hen die het moeilijk hebben.

Aanmelden kan via de website van onze Parochie. Ieder
is van harte uitgenodigd,
maar er is helaas beperkt
plaats. Na aanmelding sturen
wij materiaal toe ter voorbereiding van de bijeenkomst.
Heeft u, of heb jij, nu al vragen over de synode?
Stuur dan een e-mail naar
sindo@xs4all.nl.

Ons Vastenactie-project is dit jaar een project van de Apostelkerk in Beverwijk. Zij willen meehelpen een dak voor de
nieuwe kerk in Wombong Ikui te realiseren.

Namens Deken F.J. Bunschoten
en het Synodeteam,
Sindo Núñez Queija

Wombong Ikui is een missiestatie van de parochie Njinikom
in het aartsbisdom Bamenda, gelegen in het noordwesten
van de Republiek Kameroen. Deze missiestatie heeft een
gestaag groeiende jonge christelijke gemeenschap waardoor
haar kerkgebouw te klein werd. Het kerkcomité van Wombong Ikui besloot uiteindelijk dat het noodzakelijk was om
een grotere kerk te bouwen. Vandaar dat de oude kerk werd
afgebroken en de klaslokalen van een nabijgelegen school
werden gebruikt voor liturgische vieringen. De nieuwe kerk
wordt op dezelfde heuvel gebouwd als waar de oude kerk was
gebouwd. Inmiddels zijn de muren van de kerk gebouwd.

HEEMSKERK FM

Elke dag wordt er met de hulp van een groep parochianen
zoveel mogelijk zelf gedaan aan de bouw van de kerk. Nu
moet het dak nog gemaakt worden. Hiervoor is een bedrag
van 21.700 euro nodig. De arme boeren van Wombong Ikui
zijn niet in staat om dit te betalen. Daarom vraagt broeder
Huub voor deze parochianen financiële hulp. Wij willen net als
de Apostelkerk ons steentje bij dragen om de afbouw van de
kerk te realiseren. Helpt u mee bouwen?

Op maandag 7 maart kunt u
luisteren naar de viering van
zondag 6 maart vanuit de
Laurentiuskerk. Na de viering
volgt een uitleg van de functie en de betekenis van de
vastendagen, 40 dagen vóór
Pasen.
Op maandag 28 maart wordt
de viering van zondag 27
maart uitgezonden eveneens
vanuit de Laurentiuskerk. Na
deze viering volgt een verhaal
over St. Joseph, de voedstervader van Jezus.
De uitzendingen zijn van
20.00 tot 22.00 uur.

U kunt uw bijdrage aan de Vastenactie overmaken op het
U kunt Heemskerk FM bereiken
rekeningnummer van de Apostelkerk te Beverwijk: NL 12 INGB via de ether kanaal 107.8 en
0655 9139 98 onder vermelding van Vastenactie 2022.
digitaal via Ziggo kanaal 782.
Alvast bedankt hiervoor.
Lydia Vergouw-Dufrenne

UIT HET REGIOBESTUUR

De vergadering van het
locatieteam Heemskerk van
27 januari jl. wordt geopend
door Rita Dufrenne: ‘God,
wat kan ik voor u doen?’
Dat er in de Parochie en
regio een veelheid aan
taken is, moge duidelijk
zijn. De gehele regio telt
zo’n 1.000 vrijwilligers:
mannen en vrouwen die
zich dag in, dag uit inzetten voor mooie koorzang,
onderhoud van onze kerken
en de vijf begraafplaatsen
in onze regio en tal van
werkgroepen actief op het
gebied van diaconie, liturgie, ondersteuning vieringen, begeleiding van jongeren, catechese, wijkcontact,
zalenbeheer, schoonmaak,
bloemversieringen, parochiesecretariaat, administratie en bestuur. Op allerlei
gebieden kunnen we extra
hulp gebruiken. Schroom
niet, neemt u gerust contact
op met het Parochiesecretariaat. Wij zetten uw talenten
graag in!
Coronaversoepelingen
Sinds 25 januari zijn er
gelukkig weer een flink
aantal versoepelingen doorgevoerd. Reserveren voor
vieringen is niet meer noodzakelijk. De avondvieringen
zijn weer op het vertrouwde
tijdstip. En koren mogen
weer repeteren en zingen
tijdens de vieringen. Deze
pandemie heeft soms het
uiterste van onze vrijwilligers gevergd. Een woord
van dank is zeker op zijn
plaats voor al onze vrijwilligers die met creativiteit en
wilskracht hun activiteiten
in enige vorm toch hebben
kunnen voortzetten. Uit een
recent onderzoek van de
Actie Kerkbalans is gebleken dat kerkgangers na
twee jaar corona met name
het samenkomen en vieren
in de kerk gemist hebben.
Dat neemt niet weg dat ik
namens het Regiobestuur
en de Locatieteams ook
heel content ben met de
inzet van het ‘Streamteam’.
Dit team heeft er met elkaar
voor gezorgd dat tijdens de
pandemie ook de lokale
vieringen digitaal konden
worden bezocht. Hulde voor
jullie inzet en technische
expertise!
Financiën
Woensdag 9 februari heeft
een bijeenkomst van alle
penningmeesters en financiële secondanten plaatsgevonden. We hebben ons dan

gebogen over de Rekening
& Verantwoording 2021,
mogelijke kostenbesparingen
door gezamenlijke inkoop,
het systeem van regionale
centrale financiering van de
kosten van pastoraal personeel en de tarieven van
begraafplaatsen en overige
kerkelijke diensten. Met
zoveel financiële deskundigheid aan tafel mogen we als
regio dankbaar zijn!
Automatische sluiting
dagkerk Laurentius
Het automatisch openen en
sluiten van de deur van de
dagkerk van de Laurentiuskerk bleek nog niet zo eenvoudig te realiseren. De huidige techniek is gebaseerd
op GSM-modules, accu’s,
sleutelschakelaars, een speciale app en (of u het gelooft
of niet) ‘obstakeldetectie’.
Na de (eerste) oplevering
kon dit laatste meteen worden getest, omdat westerstorm ‘Corrie’ (met windsnelheden van 10 beaufort) op
de deur van de kerk bonkte.
De automatische besturing
had storm Corrie als obstakel gezien bij het weer openen van de deur. Een complex verhaal, maar na heldere uitleg van de monteur
weten kosters Wout, Dick
en Joop weer precies wat er
moet gebeuren. ‘De techniek
staat voor niets’ en ‘gemak
dient de mens’ zijn hier toch
weer samen gekomen en we
danken genoemde kosters
voor hun vasthoudendheid.
Wijkcontact zoekt
vrijwilligers
Afgelopen jaar bestond de
werkgroep ‘Wijkcontact’ 35
jaar. Een aantal leden is de
leeftijd van 80 jaar inmiddels gepasseerd en de groep
is dringend op zoek naar versterking. Vindt u het leuk om
op bezoek te gaan bij parochianen thuis? Om mensen
die iets te vieren hebben
namens de Heemskerkse
Parochie een hart onder de
riem te steken? Wat fijn is
aan dit vrijwilligerswerk, is
dat je de tijd die je eraan
spendeert heel goed zelf
kunt indelen. Een uurtje
beschikbaarheid in de week
helpt al enorm. Als u zich
wilt aanmelden, bent u meer
dan welkom! Neemt u dan
alstublieft contact op met
ons parochiesecretariaat.

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

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.

Laurentiuskerk

Mariakerk
Datum/tijd

Viering

Eucharistieviering
Father Mathew
Samenzang

Za. 26 feb.

Geen viering

Eucharistieviering
Pastoor Torres /
Diaken De Haas
Heren Laurentiuskoor

Zo. 27 feb.
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastor Overmars
Samenzang

Datum/tijd

Viering

Za. 26 feb.
19.00 uur
Zo. 27 feb.
11.00 uur

Wo. 2 maart Eucharistieviering
19.00 uur
Pastoor Van der Linden /
Aswoensdag Diaken Chantre Sánchez
Samenzang
Za. 5 maart

Zo. 6 maart
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Vicaris Bruggink
Cantor en Samenzang

Za. 5 maart
19.00 uur

Eucharistieviering
Father Mathew en Mariakoor

Zo. 6 maart
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastor Overmars / Diaken De
Haas
JKH

Za. 12 maart Eucharistieviering
19.00 uur
Father Mathew
Samenzang

Za. 12 maart Geen viering

Zo. 13 maart Eucharistieviering
11.00 uur
Rector De Wit
Heren Laurentiuskoor

Zo. 13 maart Eucharistieviering
11.00 uur
Vicaris Bruggink
Samenzang

Za. 19 maart Geen viering

Za. 19 maart Eucharistieviering
19.00 uur
Pastoor Torres en Mariakoor

Zo. 20 maart Eucharistieviering
11.00 uur
Pastoor Torres
Laurentiuskoor
Za. 26 maart Eucharistieviering
Father Mathew
19.00 uur
Samenzang
Zondag
Laetare
Zo. 27 maart Eucharistieviering
Vicaris Bruggink
11.00 uur
Enkele dames Laurentiuskoor
Zondag
Laetare
Za. 2 april

Zo. 3 april
11.00 uur

Geen viering

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur
Eucharistieviering, Pastor Overmars
of Pastoor Van der Linden.

Nr. 8 (April)
Nr. 9 (Mei)

14 maart
11 april

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 stukken worden niet geplaatst.

Za. 26 maart Geen viering

Eucharistieviering/
Zo. 27 maart Pastor Overmars / Diaken De
11.00 uur
Haas
Zondag
Koor Intermezzo en combo
Laetare
Za. 2 april
19.00 uur

Eucharistieviering
Pastor Overmars
Dames Laurentiuskoor

SLUITINGSDATA
KOPIJ HELM

Zo. 20 maart Eucharistie-/Gezinsviering
11.00 uur
Pastoor Torres/Diaken Chantre
Sánchez
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Zo. 3 april
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Mariakoor
Eucharistieviering
Vicaris Bruggink
Samenzang

Vieringen door de week:
• Iedere woensdag om 17.00 uur en iedere
donderdag om 9.00 uur Eucharistieviering,
Pastoor Van der Linden.

LOURDESWERK HEEMSKERK
Zoals het er nu voorstaat
gaan we in mei weer naar
Lourdes! We hebben een
bijeenkomst gehad met het

Bestuur van “Huis van de
Pelgrim” en het is de bedoeling dat we nu mensen gaan
inschrijven die mee willen
naar Lourdes. Dus, heeft u
zin om mee te gaan of wilt
u informatie, bel ons even!
We gaan van dinsdag 3 t/m
zondag 8 mei en we maken
er weer een mooie bedevaart
van!
Bets Portegies: tel: 235573
Joke Hoogeland: tel: 243970

Uit het Rouwboek
4 jan. Fred de Wit (59)
Mozartlaan 8,
Akersloot
24 jan. Petrus Vrenegoor (90)

Opbrengst collectes
15/16 jan.
€
281,50
22/23 jan.
€
203,95
29/30 jan.
€
430,55
5/6 feb.
€
257,82

26 jan. Antoon Nales (92)

Kerkbijdrage
De grootste financiële steun
voor uw Parochie is uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans,
onder andere voor het vele
vrijwilligerswerk in het pastoraat, voor het onderhoud aan
onze kerkgebouwen en nog
vele andere activiteiten. Per
eind januari 2022 is de stand
gekomen op € 25.810,73.
Voor deze steun aan uw
Parochiegemeenschap onze
oprechte dank.

31 jan. Nanny PoppemaWesseling (83)
Uit het Doopboek
16 jan. Noé Maalman
16 jan. Milan van der Lem

60+?
WORD DAN LID VAN
KBO HEEMSKERK
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
Heemskerkse blad Grijs/Wijs.
Zorg, veiligheid, mobiliteit,
hulp en advies, korting zorgverzekering, gebruik van digitale kennis, enzovoort krijgen
aandacht in onze maatschappelijke 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 aanmelden bij J.
van Eerden, tel. 675859 of
via hans@timmer.com (secr.).
Parochiebestuur
Heemskerk, Castricum/
Bakkum, Uitgeest
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd 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

ROUWBEGELEIDING
Voor rouwbegeleiding kunt
u contact opnemen met
Elsa Heyblok, tel.: 236156
of met Hennie Schouws,
tel.: 236845.

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

Dorpsstraat 113,
1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

Mariakerk/Pastorie De Gave
Spoellaan 1
1964 TA Heemskerk
Tel. 0251 - 232788

Locatieteam Heemskerk
Parochie
H. Laurentius/H. Maria

Laurentiuskerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL65 INGB 0000 114474

Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Rita Dufrenne, lid
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

Mariakerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL20 INGB 0000 195503
Bankrekening beide kerken
NL34 RABO 0363 461450

