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• Doe mee met de Alpha cursus
(start 19 april)
• Familiedag groot succes!

Dit is een uitgave
van R.K. Parochie
H. Laurentius / H. Maria
Heemskerk

• Steun Vastenactieproject
“Help Kameroen een kerk bouwen’

AFSCHEID ANTOON NALES: EEN
ZEER BETROKKEN PAROCHIAAN
Dit keer geen interview met een stille kracht maar een
woordje over een stille kracht. Eind januari kregen wij
een condoleancekaart van het overlijden van de heer
Antoon Nales op 26 januari 2022. Jarenlang was hij een
actieve parochiaan die prachtige beelden aan de kerk
heeft geschonken en zelfs de bouw van een kerk in
Oekraïne heeft medegefinancierd. Toch stond hij zelden in het middelpunt van de aandacht; een echte stille
kracht dus.
Voor de medemens
Op de kaart stond de mooie
tekst: “Als het lukt om slechts
je medemens te helpen; De
wereld met slechts een vonkje liefde te verrijken; Dan heb
je niet tevergeefs geleefd.”
Mooie woorden, maar wie
was hij eigenlijk? Hij was een
trouwe bezoeker van de Mariakerk op zondag en Laurentiuskerk op maandag. Hij zat
altijd vooraan in de middelste
bank, heeft diverse beelden
geschonken aan de kerk en
bovenal veel vrijwilligerswerk
gedaan. Met Deken Cassee
had hij een zeer goede band.
De kerstgroep van grote
beelden, een Mariabeeld en
een beeld van H. Laurentius
heeft hij in afstemming met
de Deken laten maken en
geschonken aan de Parochie.
Nog vlak voor zijn overlijden
toonde hij tijdens de koffie

na de mis een dikke map met
foto’s van hoe het Laurentiusbeeld gemaakt was. Hierna is
grotendeels het in memoriam
opgenomen om een beeld te
krijgen van wie Antoon Nales
was.
Kneusje
Johannes Antonius Nales,
roepnaam Antoon, is geboren
9 november 1929 te Haarlem. Hij is het eerste kind
en vernoemd naar zijn opa.
Zijn vader kwam uit Groenlo,
vandaar zijn liefde voor de
omgeving Achterhoek. Moeder kwam uit Zandvoort. Er
zouden nog 12 kinderen volgen waarbij er twee vroeg
zijn overleden. Antoon zei
altijd dat hij eigenlijk een
kneusje was. Zijn fontanellen groeiden heel langzaam
dicht waardoor hij als kind
niet buiten mocht spelen.

Antoon Nales, een zeer betrokken parochiaan, is op 26 januari van
ons heen gegaan.

Verder bleef zijn botontwikkeling sterk achter en had hij
afwijkende sleutelbeenderen.
Pas in klas 4 mocht hij met
lichamelijke oefening meedoen. Zijn melkgebit wisselde
niet en daardoor moest dit op
latere leeftijd operatief worden verwijderd. Zelfs nog een
gedeelte toen hij al 54 jaar
was. Vanwege zijn beperkingen in zijn jeugd heeft hij veel
gelezen, waardoor hij goed
algemeen ontwikkeld was.
Dat blijkt ook uit de aanwezige rapporten die met mooie
cijfers werden gesierd. Alleen
een onvoldoende voor lichamelijke oefening.
Tovenaar met cijfers
Na de lagere school heeft hij
de MULO en daarna de Handelsavondschool Middelbaar
Beroepsonderwijs gevolgd.
Na diverse administratieve
banen maakt hij op 1 september 1956 de overstap
naar Hoogovens waar hij tot
zijn pensioendatum (november 1989) bleef. Hij was daar
budgetadministrateur Ertsvoorbereiding. Zijn eerste
bezigheden daar werden verricht bij de afdeling Centrale.
Daar onderging hij zijn vuurdoop. In een zeer klein kantoortje werd gewerkt naast
de stoomketels aan de ene
kant en de zeer luidruchtige
windmachines aan de andere
kant. Zijn eerste chefs hebben hem ook gestuurd in de
richting van de productieprocessen. De antwoorden op
hun vragen waren naar zijn
mening alleen mogelijk na
een bezoek aan de fabriek.
Hierdoor begon hij zich meer
te interesseren in alles wat
er op het Hoogoventerrein
gebeurde en werd hij bij velen
een bekend persoon. Zijn collega’s noemden Antoon een
icoon en een tovenaar met
cijfers. Alles klopte precies.
Corrie
Op 27 november 1963,
Antoon was toen 34 jaar, is
hij in Rotterdam getrouwd
met de 31-jarige Rotterdamse
Corrie Arnold. Ze zijn gaan
wonen in Castricum en in
1965 naar Heemskerk verhuisd. In 1969 hebben ze de

eerste speciaalzaak in Wol
en Handwerken in Heemskerk geopend. Ze hielden erg
van wandelen en langlaufen.
Op vakantie gingen ze vooral
naar Leutasch in het Oostenrijkse Tirol. ’s Zomers wandelen met de knickerbocker en
kniekousen aan en ’s winters
meedoen met vele langlaufwedstrijden. Helaas is Corrie
op 23 juli 1995 veel te vroeg
op 63-jarige leeftijd overleden.
Uitdagingen
Antoon ging zeker niet stil
zitten. Hij deed al jaren veel
vrijwilligerswerk en ging ook
nieuwe uitdagingen niet uit de
weg. Voor de Stichting Toto
Inleverings Combinatie (TIC)
heeft hij meer dan 25 jaar
het penningmeesterschap
vervuld. Van de KNVB kreeg
hij daarvoor een oorkonde
met een waarderingsspeld in
goud. Hij genoot erg van de
vergaderingen en uitstapjes
met andere gedecoreerden
van de KNVB.
Hij was lid van de Vereniging
Oud Hoogovens Medewerkers en zeer begaan met
Hoogovens, las al het nieuws
en bewaarde alle knipsels
omtrent de ontwikkeling van
het bedrijf.
Oekraïne
Hij raakt in de jaren 90
betrokken bij het brengen
van hulpgoederen naar Polen
en vanaf begin 2000 naar
Oekraïne. Vooral met Oekraïne krijgt hij een bepaalde
band. Hij gaat op Russische
les, koopt een eigen bestelbus om hulpgoederen te vervoeren, ondersteunt de Pastoor financieel met de bouw
van een kerk en is in 2006
medeoprichter van Stichting
Caritas Ukraine-Holland. Hij
wordt voorzitter en heeft die
functie tot 2017 vervuld. De
bestelbussen worden meerdere keren per jaar ingezet

en later ook vrachtauto’s.
De recente ontwikkelingen in
Oekraïne zouden hem ongetwijfeld veel verdriet hebben
gedaan.
Kerk en geloof
Antoon was de kerk trouw en
een gelovig mens. Hij las aandachtig het Katholiek Nieuwsblad, de Elsevier, de krant
en nog enkele tijdschriften.
Hij had brede interesse en
bewaarde vele knipsels van
belangrijke artikelen. Met de
Mariakerk en Laurentiuskerk
had hij een warme band. Hij
was gek op houtsnijwerk en
heeft daarom de kerk diverse
beelden geschonken.
Laatste jaren
In augustus 2019 verhuist hij
naar verzorgingshuis Agnes.
Ook hier wil hij de regie houden. Hij doet zelf nog de
administratie, verzorgt zijn
eigen pillen, rijdt nog auto.
Maar allengs wordt het minder, zijn gehoor is al jaren
slecht, maar klagen doet hij
nooit. Tot zijn verdriet moet
hij afscheid nemen van zijn
auto, omdat de politie was
bericht dat hij gevaarlijk reed.
Dit euvel loste hij op door
een gebruikte scootmobiel te
kopen. Hierdoor was hij toch
weer mobieler. Net als vele
anderen werd zijn vrijheid ernstig beperkt door de coronapandemie.
Woensdag 26 januari 2022,
is hij na het ontvangen van
het Heilig Sacrament van de
Zieken, rustig ingeslapen.
Antoon, rust in vrede!
Henk de Wildt

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

Verplichte lezing
Als wij straks Pasen vieren
in de nacht van de Opstanding van Onze Heer Jezus
Christus, dan is er één echt
verplichte lezing uit het
Oude Testament die gelezen moet worden en wel
Exodus 14, 15 – 15,1. Het
verhaal van de uittocht uit
Egypte. Mozes strekte zijn
hand uit en de Heer liet
de wind het water van de
zee terugwijken. Het water
spleet in tweeën, de bodem
van de zee werd droog land
en het volk van Israël trok
over de bodem van de zee
de vrijheid tegemoet.
In de vorige Helm schreef
Diaken Jaider over Exodus
90, een programma van
90 dagen voor mannen
om te komen tot een uittocht uit oude, slechte of
minder goede gewoonten.
Een groep van 11 jongemannen die serieus werk
maken van hun geloof en
willen groeien in hun persoonlijke relatie met de
Heer nemen hieraan deel.
Je moet offers brengen om
te groeien in je relatie tot
de Heer. Net zoals je offers
moet brengen en moet werken aan de relatie met je
levenspartner, anders zal
het verzanden en vastlopen. Niet alleen jongeren,
maar alle gelovigen worden uitgedaagd om een
persoonlijke relatie met de
Heer aan te gaan of deze
relatie te versterken.
Gedaanteverandering
Op de dag dat ik dit schrijf
hebben we deze ochtend in
de kerk het Evangelie van
de gedaanteverandering
van de Heer gehoord. Maar
wie veranderde er nou werkelijk daar boven op die
Berg? Veranderde Jezus of
Zijn leerlingen? Eliseus, de
Armeniër zegt zo rond het
jaar 450 daarover in een
preek:
Zij bestegen de berg met
angst,
om uiteindelijk verheven te
worden boven de angst uit.
Zij bestegen de berg met
een mensenzoon,
maar zij zagen daar diezelfde als Zoon van God.
Zij bestegen de berg onwetend,
maar zij leerden daar de
volmaakte kennis.
Zij bestegen de berg met

Hem van wie zij wisten dat
Hij uit de maagd geboren
was,
maar zij begrepen daar dat
Hij voor alle tijden uit de
Vader was geboren.
Als ik deze tekst lees, dan
begrijp ik dat het vooral de
leerlingen van Jezus zijn die
veranderen. Zij veranderen
door die bijzondere ervaring die zij meemaken daar
boven op de berg Tabor.
De ogen gingen open en zij
ontdekten wie Jezus werkelijk is, de Zoon van God, de
Christus.
Exodus 90
De jongemannen die op 17
januari zijn begonnen aan
Exodus 90 wens ik toe dat
zij met vallen en opstaan
binnen de “fraternity”
elkaar helpen en steunen
om de persoonlijke relatie
met de Heer te verdiepen
en te verstevigen. Als het
straks Pasen is zal Exodus
90 niet ten einde zijn, maar
wens ik hen toe dat het zo
eigen is geworden dat het
een blijvende levenswijze is
geworden. De jongeren van
nu zijn niet alleen de toekomst maar vooral het NU.
Exodus 90 is niet alleen
voor jongemannen, maar
voor ieder die zijn of haar
relatie met de Heer wil verdiepen en verstevigen. Je
bent uitgenodigd de Heer
van meer nabij te volgen,
zoals ook Maria en Johannes de Heer volgen op Zijn
tocht met het kruis. Loop
de weg met Hem om uiteindelijk met de Heer Pasen
te vieren, maar om écht
Pasen te vieren zal je eerst
met Hem op tocht moeten
gaan en het kruis niet uit
de weg gaan.
Het volk van Israel wist niet
wat hen te wachten zou
staan als zij in opdracht
van de Heer en met de hulp
van Mozes over de bodem
van de zee trokken, maar
zij vertrouwden de Heer en
gingen en belandden uiteindelijk in het beloofde land
en ontvingen leven.
Zalig Pasen!

Pastor Anton Overmars

De communicanten kregen
in maart een knutselpakket
van ons. Ze konden daarmee
thuis aan de slag met de
Palmpasenstokken. Vorig jaar
hadden wij een filmpje opgenomen over de Goede Week.
In het filmpje maakten wij
online een Palmpasenstok.
Aan de stok hingen allerlei
objecten die te maken hebben met het verhaal van de
laatste dagen van Jezus op
aarde. Het filmpje was vorig
jaar heel goed ontvangen en
daarom wilden wij het dit jaar
nogmaals gebruiken.
Alle communicanten en hun
gezinnen komen naar de
gezinsviering op 10 april,
Palmzondag, in de Mariakerk.

Zoals ieder jaar, zullen wij
ook alle kinderen en hun
gezinnen uitnodigen om naar
de viering van de Kruisweg
voor de jeugd te komen, op
Goede Vrijdag om 16 uur in
de Mariakerk.

kindermiddag gaan de communicanten veel leren over
het Laatste Avondmaal en
de Verrijzenis en Hemelvaart
van Jezus. De kinderen zullen
zelf met een toneelstuk het
verhaal van de Goede Week
naspelen en daarna gaan we
in de kerk alles horen over
de Eucharistie, de Communie. De dag dat zij hun eerste
H. Communie zullen ontvangen komt steeds dichterbij,
daarom gaan zij alvast oefenen met het ontvangen van
het Lichaam van Christus:
de kinderen mogen dan van
de ongeconsacreerde hostie
proeven.

Op 19 april is er weer een
kindermiddag. Tijdens deze

Namens de Communiegroep,
Pilar Casanova

Wat fijn dat dit jaar ook alle
parochianen mogen komen!

NIEUWS VAN DE VORMELINGEN
“Die geleden heeft onder
Pontius Pilatus, is gekruisigd,
gestorven en begraven, die
nedergedaald is ter helle, de
derde dag verrezen uit de
doden.”
In februari kwamen de vormelingen een aantal keren
samen in de Mariakerk en
bij het heiligdom te Heiloo.
Diaken Jaider en Sindo gaven
een boeiende catechese over
onze Heer Jezus Christus; zij
legden onder andere uit waarom Jezus aan het kruis stierf.
Hierna gingen de vormelingen in het werkboek aan de
slag en zochten zij teksten uit
de H. Schrift op. Vervolgens
was er tijd voor een hapje en
drankje en werd er een leuk
spel gespeeld.
Na de pauze deed onze gastspreker zijn intrede en hij gaf
een mooie getuigenis over
het sacrament van de boete
en verzoening. Op uitnodiging van het heiligdom (Onze
Lieve Vrouwe ter Nood) is
een aantal vormelingen, met
hun ouders, naar de expositie
over de Lijkwade van Turijn

geweest. Er was een replica
van de lijkwade aanwezig; het
origineel is in het “Museo della Sindone”. We kregen uitleg
over de door wetenschappers ontdekte waarnemingen,
waaruit wij vervolgens zelf
kunnen aannemen dat Christus daadwerkelijk in het doek
gewikkeld is geweest. Ook
hebben een aantal vormelingen samen carnaval gevierd
met spelletjes, muziek en
heerlijk eten. Carnaval heeft
alleen een functie als er ook
aandacht gegeven wordt aan
de periode erna: ‘de Vastentijd’. Zij kregen catechese en
zochten zelf citaten op in de
bijbel.
Mede namens Diaken Jaider en
de vormselbegeleiders,
Daniëlle Hummel

PAASKAARS VOOR LAURENTIUSKERK
VAN KEES KLOS
Dit jaar even geen Paaskaars
uit het “boekje”, maar eentje
gemaakt door Koster Kees
Klos bij de Abdij van Egmond.
Koster Kees heeft daar
ruim tien jaar als vrijwilliger
gewerkt in de kaarsenmakerij en in die periode heeft hij
vele Paaskaarsen gemaakt
voor Nederlandse en buitenlandse parochies. Het
gebeurde zelfs dat hij op
Paaszaterdag nog het land
inging om eventuele breuken
te repareren. Onze Paaskaars
2022 is ook gemaakt door
koster Kees in zijn vertrouwde
werkplaatsje in Egmond. Het
speciale pingat in de Paas-

kaars is er dit jaar weer heel
goed ingeboord (jarenlang is
het verkeerd gegaan bij andere leveranciers) en ook de
applicaties werden door Kees
geschilderd en bevestigd.
Koster Kees heeft enorm veel
plezier in dit werk en hij heeft
dit jaar een prachtige Paaskaars voor de Laurentiuskerk
gemaakt. Ook in het jubileumjaar 2016 heeft hij de Paaskaars geheel zelf gemaakt
en beschilderd en heeft onze
Deken Cassee i.m. zijn grote
waardering uitgesproken voor
deze prachtige Paaskaars.
Wout de Reus

LOURDESWERK
HEEMSKERK
We gaan van 3 t/m
8 mei op bedevaart
naar Lourdes en er is
zoveel animo dat we
helemaal vol zitten. Onze
kennismakingsavond is
woensdagavond 6 april
in de Esplanadezaal van
de Mariakerk om 19.00
uur en daarna komen we
nog bij elkaar op dinsdag
26 april: we beginnen
om 19.00 uur met een
Eucharistieviering in de
Mariakerk en daarbij is
iedereen welkom. Een
week later hopen we in
Lourdes te zijn.
Ook wil ik u alvast de
datum doorgeven voor het
kienen: deze is vastgelegd
op zondag 23 oktober,
iets eerder dan de
kerstkien, maar daarover
later meer. Zet u deze
datum maar vast in uw
agenda!
Joke Hoogeland,
tel.: 243970

TERUGBLIK EERSTE FAMILIEDAG
Op zondag 13 maart was de
eerste Familiedag van onze
Parochie, met als thema Het
Heilig Gezin. We waren heel
blij met de vele aanmeldingen
(22 gezinnen!). De familiedag
begon om 14 uur met de H.
Mis, met Pastoor Ruben als
voorganger en gezang van
Isaura en Nancy. Na afloop
gingen we naar de Esplanadezaal voor een leuk ijsbrekerspel o.l.v. Annemarie Bleeker,
waarbij je een enorme sombrero op moest om je team
een woord te laten raden met
gebaren. Iedereen deed mee
onder hartelijk gelach! Dit
zette meteen de toon voor de
rest van de dag: gezelligheid
en verbondenheid met elkaar.
Hierna volgde een toneelspel,
helemaal verzorgd door jongeren van de Parochie. Het was
geweldig! Het ging over de
kinderjaren van Jezus en over
de rol van Maria en, vooral,
Jozef. Jozef kreeg steeds
dromen waarbij de engel van
God hem vertelde wat God

van hem vroeg. De bereidheid
van Jozef om te luisteren naar
God hebben we gebruikt in de
catecheses voor de kinderen
en tieners.
Er waren vijf leeftijdsgroepen, zodat iedereen op aangepaste wijze het thema kon
uitwerken. De begeleiders
hebben daarbij ervaren dat
de gesprekken heel mooi
waren en dat de kinderen
(en ouders!) zich heel prettig voelden bij het delen van
het geloof met elkaar. Na de
catecheses was er tijd voor
kunst: de kinderen knutselden een drieluik van het
Heilig Gezin, met verschillende technieken. De ouders
hebben onder begeleiding
van Paul van den Bergh,
een schilderij met acrylverf
geschilderd van het Heilig
Gezin. Alle kunstwerken werden heel mooi! Na deze creatieve activiteiten was er een
buffet in de Esplanadezaal
en tijdens de warme maaltijd

Vastenactie 2022 - Help in Kameroen een kerk bouwen
Doet u mee? De regioparochie de H. Familie (Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Velsen Noord) slaat de handen
ineen. We willen een laatste duwtje geven om een project
te laten slagen. Mill Hill-broeder Huub Welters, ons goed
bekend, vraagt nu onze hulp in de vorm van gebed en financiële gave. De katholieke gemeenschap in Wombong groeit uit
zijn voegen. De kerk is letterlijk te klein: de kerkgangers gaan
nu naar de Mis en plechtigheden in schoollokaaltjes. Zijne
excellentie mgr. A. Nkea Fuanya, aartsbisschop van Bamenda,
heeft daarom toestemming gegeven voor de bouw van een
nieuw, groter kerkgebouw. De muren en gevel van de kerk
moeten bovendien beschermd zijn tegen modderstromen van
het regenseizoen. Vandaar dat behalve kerkmuren ook keermuren moeten worden opgetrokken. De kerkbouw biedt werkgelegenheid aan de plaatselijke aannemers en leveranciers
van materialen, maar ook de gelovigen zelf helpen zoveel
mogelijk mee en architect-broeder Welters heeft de coördinatie. Vorig jaar is het helaas niet gelukt het hele bedrag bijeen
te brengen; nu is hiervoor nog € 21.700,- nodig! Laten we in
deze Veertigdagentijd iets geven voor onze geloofsgenoten
en iets uitsparen van onze eigen overvloed. De Vastentijd is
immers een tijd van gebed, boete en het geven van aalmoezen. Dat dit Vastenactieproject gezegend mag worden.
Uw bijdrage aan de Vastenactie kun u overmaken op rekening
NL34RABO 0363 4614 50 t.n.v. Laurentius en Mariakerk
onder vermelding van Vastenactie Kameroen 2022.
Deken F. Bunschoten, Margriet Kerssens, Martin van Kleef

vertelden veel ouders ons
dat ze het heel mooi hadden
gevonden om over het geloof
te kunnen praten, want bij
de meesten in hun omgeving
leeft dit niet. Het gevoel dat
ze het hierover met elkaar
konden hebben is precies
wat wij willen bereiken met
deze familiedagen. Missie
geslaagd, dus! De dag werd
in de kerk afgesloten met de
inzegening van alle kunstwerkjes, zodat ze objecten
van devotie mogen worden.
Tot de volgende familiedag!

35+1 JAAR
WIJKCONTACT
AANDACHT IS EEN
MOOI CADEAU
De werkgroep Wijkcontact
bestond in 2021 35 jaar.
Door de COVID-19 pandemie
kon dit helaas niet worden
gevierd. Nu de maatschappij
weer aanmerkelijk is versoepeld, willen we wel graag aandacht geven aan deze bijzondere gebeurtenis. Op zondag
24 april wordt er om 11.00
uur in de Mariakerk een feestelijke viering gehouden uit
dankbaarheid voor 35+1 jaar
Wijkcontact. Na afloop is er
gelegenheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten onder
het genot van een kopje koffie of thee.
Tegelijkertijd willen we dit
moment aangrijpen om aandacht te vragen voor versterking van deze werkgroep. Een
uurtje beschikbaarheid in
de week helpt al enorm, dat
moet toch in menig agenda in
te plannen zijn?
Als u zich wilt aanmelden,
bent u meer dan welkom!
Neemt u dan contact op met
ons Parochiesecretariaat.

HEEMSKERK FM
Op maandag 18 april kunt u
luisteren naar de viering van
Eerste Paasdag zondag 17
april vanuit de Laurentiuskerk.
Het verhaal ná de viering is op
dit moment nog niet bekend.
De uitzending is van 20.00 tot
22.00 uur.
U kunt Heemskerk FM bereiken
via de ether kanaal 107.8 en
digitaal via Ziggo kanaal 782.

UIT HET REGIOBESTUUR

Geschokt, verbijsterd, boos,
onmachtig… Zomaar enkele
emoties die opkomen bij
de niets ontziende oorlog
die Rusland in Oekraïne is
begonnen. Ontelbaar veel
vluchtelingen, uit elkaar
gerukte gezinnen, talloze
doden, beelden van raketinslagen, verwoeste huizen,
propaganda, cyberaanvallen,
mensen in schuilkelders,
opgepropt in metrostations,
nucleaire wapens in staat
van paraatheid... Laten we
bidden tot God en Hem om
hulp vragen: “Ontferm U
over de inwoners van Oekraïne, zie om naar iedereen
die is getroffen door dit vreselijke oorlogsgeweld.”

2021. Ondanks de invloed
van corona, resulterend in
druk op de collecteopbrengsten, waren de bijdragen
parochianen 10% hoger dan
die over het jaar 2020. De
gulle extra bijdragen voor de
kostbare restauratie van de
glas-in-lood ramen waren
meer dan welkom. Nogmaals
dank daarvoor!

Wel is door deze restauratie de voorziening groot
onderhoud uitgeput en gaan
we de komende jaren werken aan de heropbouw van
deze voorziening. Binnenkort
komt de Kascommissie bijeen voor het uitvoeren van
een controle op de jaarrekening. Hartelijk dank aan
Hans Duin en zijn financiële
Afscheid Antoon Nales
Wij hebben onlangs afscheid secondant Frank Sturkenboom voor de voorbereiding
moeten nemen van Antoon
van de financiële stukken.
Nales, een zeer betrokken
parochiaan. Zoals uitvoerig
in deze Helm wordt beschre- Nu we de corona pandemie
ven, hebben wij als Heems- langzamerhand achter ons
kunnen laten, hopen we dat
kerkse Parochie veel aan
onze kerken weer plaatsen
hem te danken. Hij heeft
mogen zijn waar mensen
onze Parochie diverse
fysiek bijeen willen komen
beelden van houtsnijwerk
om samen ons geloof te
geschonken, ook financieel
ondersteund en was als vrij- belijden!
williger zeer betrokken bij
Heiligverklaring
het vervoeren van hulpgoederen naar Polen en Oekra- Titus Brandsma
Op zondag 15 mei, bijna 80
ïne. Dat hij moge rusten in
jaar na zijn dood, zal Titus
vrede!
Brandsma samen met negen
anderen door Paus FrancisStart familiedagen
cus heilig worden verklaard.
Voor de eerste familiedag
op zondagmiddag 13 maart, In de Laurentiuskerk is in
één van de nissen een Titus
de tweede zondag van de
Brandsmacel ingericht. Deze
Vastentijd, hadden zich 22
kapel is een herinnering aan
gezinnen aangemeld. Er
de slachtoffers van discrimiwas een veelbelovend pronatie en achtervolging, zoals
gramma samengesteld dat
die in de Tweede Wereldmet een Eucharistieviering
oorlog hebben plaatsgevonin de Mariakerk door Pastoor Ruben en Diaken Jaider den. Pater Titus Brandsma,
Karmeliet, is in 1942 in het
werd aangevangen. Ook in
kamp Dachau door de Duitdeze viering werd aandacht
gevraagd voor de situatie in sers omgebracht.
Oekraïne en werd door een
Zijn passief verzet en liefaantal aanwezige Poolse
devol vergeven jegens de
kinderen bij Maria een vrebezetter mag nooit vergeten
deskaars ontstoken. Na
worden. Titus Brandsma is
de viering stond catechese
niet alleen een martelaar die
voor de verschillende groepen, alsmede een creatieve voor zijn geloof is gestorven.
Zijn leven is een getuigenis
workshop en een gezamenvan grote goedheid, geworlijke maaltijd op het proteld in een intieme omgang
gramma.
Chapeau voor Pilar Casano- met God. Met de oorlog in
va en Sindo Nuñez, die met Oekraïne in het achterhoofd,
ongekend enthousiasme op mogen zijn leven en zijn
geschriften ook voor hedenhet gebied van kinder-, tiedaagse mensen een bron
ner- en jongerencatechese
van inspiratie en hoop zijn!
‘aan de kar trekken’!
Rekening & Verantwoording 2021
Penningmeester Hans Duin
geeft een toelichting op de
Rekening & Verantwoording

Bert Jan Rozestraten
(gedelegeerd voorzitter)

Laurentiuskerk
Datum/tijd

Viering

Mariakerk
Datum/tijd

Viering

Za. 2 april

Geen viering

Za. 2 april
19.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Torres / Diaken Chantre
Sánchez - Mariakoor

Zo. 3 april
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Torres - Dameskoor

Zo. 3 april
11.00 uur

Eucharistieviering
Vicaris Bruggink / Samenzang

Za. 9 april
Eucharistieviering
Za. 9 april
Pastor Overmars / Diaken
19.00 uur
Palmzondag Chantre Sánchez - Samenzang

Geen viering

Eucharistieviering
Zo. 10 april
Rector De Wit
11.00 uur
Palmzondag Herenkoor

Zo. 10 april
Eucharistie-/Gezinsviering
11.00 uur
Pastoor Torres /
Palmzondag Diaken De Haas
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Do. 14 april

Do. 14 april
19.00 uur
Witte
Donderdag

Geen viering

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden /
Diaken Chantre Sanchez
Mariakoor

Kruisweg
Vr. 15 april
Diaken Chantre Sánchez
15.00 uur
Goede Vrijdag

Kruishulde voor, door en met
Vr. 15 april
kinderen
16.00 uur
Goede Vrijdag Diaken Chantre Sánchez
Jeugdkoor De Heemsklokjes

19.00 uur

Geen viering

19.00 uur
Kruisverering-/Boeteviering
Goede Vrijdag Pastor Overmars / Samenzang

Za. 16 april
21.00 uur
Paaswake

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden
JKH

Za. 16 april
19.00 uur
Paaswake

Eucharistieviering
Pastor Overmars
Mariakoor

Zo. 17 april
11.00 uur
Eerste
Paasdag

Eucharistieviering
Vicaris Bruggink
Laurentiuskoor en gastzangers:
o.a. Missa Brevis (M. Haydn);
Hallelujah (G.F. Händel)

Zo. 17 april

Geen viering

Ma. 18 april
11.00 uur
2e Paasdag

Eucharistieviering
Pastoor Torres / Diaken Chantre
Sánchez - Samenzang

Za. 23 april
19.00 uur

Eucharistieviering
Father Mathew / Samenzang

Za. 23 april

Geen viering

Zo. 24 april

Geen viering

Zo. 24 april
Eucharistieviering
11.00 uur
Pastoor Torres
Dankviering Mariakoor
35+1 jaar
Wijkcontact

Za. 30 april

Geen viering

Zo. 1 mei
11.00 uur

Eucharistieviering
Zo. 1 mei
Pastoor Torres / Diaken
11.00 uur
Chantre Sánchez - Dameskoor

Za. 30 april
19.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Overmars / Diaken
Chantre Sánchez - Mariakoor
Eucharistieviering
Vicaris Bruggink
JKH

Vieringen door de week:
Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur
• Iedere woensdag 18.40 uur
Eucharistieviering, Pastor Overmars of
Rozenkrans-gebed.
Pastoor Van der Linden, m.u.v. ma. 18 april. • Iedere woensdag om 19.00 uur en iedere
donderdag om 09.00 uur Eucharistieviering,
Pastoor Van der Linden, m.u.v. do. 14 april.

ALPHA-CURSUS IN APOSTELKERK
Dinsdag 19 april gaat de
deur van de Grenspost, naast
de Apostelkerk (hoek Van
Riemsdijklaan-Plesmanweg)
weer open voor de Alpha-cursus. Vanaf 18.00 uur bent u
welkom en om 18.30 uur is er
een warme maaltijd.
Aansluitend is
er een
inleiding
over een
geloofsonderwerp en

rond 20.00 uur wordt in kleine groepjes aan de hand van
enkele vragen doorgesproken
over het geloofsonderwerp
onder het genot van een kopje koffie of thee. Om 21.00
uur sluiten we af.
In totaal zijn er 7 dinsdagavonden: van 19 april t/m 31
mei. Op zaterdag 28 mei is
de Alphadag en deze begint
om 10.00 uur.
De Alpha-cursus is wereldwijd
populair, omdat het een ken-

nismaking is met het christelijk geloof en ook verdieping
geeft voor wie het christelijk
geloof al kent. Bovendien
geeft het samen eten, luisteren en spreken verbondenheid met elkaar. Voor de
onkosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd in de
alpha-pot!
Deelnemers kunnen zich aanmelden bij pastoor Niesten:
tel.: 294367 of via e-mail:
hjozefniesten@planet.nl.

Uit het Rouwboek
12 feb. Johannes
van Egmond (89)
Maerelaan 17f
17 feb. Alphonsus Denneman
(73)
A.W. Grootestr. 5
7 mrt. Maria Groen-Droge
(86)
Maerelaan 65a
12 mrt. Johannes van den
Berk (81)
Schuitemakerstraat 4
Uit het Huwelijksboek
23 apr. Huwelijk echtpaar
Yessy Sidabutar en
Jeroen Kocx
Alkmaarseweg 195,
Beverwijk
Laurentiuskerk, 14.00 u.

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

Opbrengst collectes
12/13 feb.
€
299,90
19/20 feb.
€
278,22
26/27 feb.
€
372,29
2 mrt.
€
188,52
12/13 mrt.
€
392,75
Collecte Oekraïne
De collecte op 5/6 maart
voor Oekraïne heeft het
mooie bedrag opgeleverd van
€ 776,47.
Kerkbijdrage
Bij het verschijnen van deze
Helm begint het tweede
kwartaal voor de Actie Kerkbalans 2022 en gaan hiervoor de acceptgirokaarten
uit. Per eind februari 2022
is de stand gekomen op
€ 38.551,16. Voor deze
onmisbare steun aan uw
Parochiegemeenschap onze
oprechte dank.

NEEM EENS KIJKJE OP DE VERNIEUWDE
WEBSITE VAN ONZE PAROCHIE:

www.laurentius-maria.nl

SLUITINGSDATA
KOPIJ HELM
Nr. 9 (Mei)
11 april
Nr. 10 (juni-aug): 9 mei
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.
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

OPENINGSTIJDEN KERKHOF:

van 9.00 tot 17.00 uur

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

