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• Communicanten gaan naar
Putje van Heiloo
• 15 mei Heiligverklaring
Titus Brandsma

zij mij daar om vragen. Mijn
belangrijkste rol is dan eigenlijk om gewoon naar hen te
luisteren”.

ROUWBEGELEIDING
Op de achterkant van de HELM staat altijd een klein
tekstblokje over ‘Rouwbegeleiding”. Daarbij wordt
vermeld met wie u over dit onderwerp contact kunt
opnemen. In deze editie van de Helm vertelt mevrouw
Elsa Heyblok over het werk van de vrijwilligers die zich
inzetten voor deze belangrijke taak.
Sinds 1972
Inmiddels al weer 50 jaar
geleden, in 1972 dus, namen
de dames Henny van Hardeveld van de Hervormde Kerk
en Margo Bisschop van de
Katholieke Kerk samen het
initiatief tot het oprichten
van een Rouwverwerkingsgroep. Het doel hierbij was
om mensen die hun partner
hadden verloren in contact te
brengen met lotgenoten om
over hun verlies te spreken
en het op die manier beter te
verwerken. Gedeelde smart is
immers halve smart!
Het initiatief bleek te voorzien
in een behoefte, want vanaf
het begin zijn er ieder jaar
meerdere groepen van lotgenoten bij elkaar gebracht op
deze manier.

Het stokje doorgeven
Zo’n 22 jaar geleden kwam
Elsa Heyblok het team van
begeleiders versterken.
Ongeveer 10 jaar geleden gaf
mevrouw Van Hardeveld het
stokje van de organisatie van
de lotgenoten-groepen over
aan haar.
Zij vertelt: “In het jaar dat
mijn moeder overleed, voelde ik dat ik iets met het
onderwerp ‘rouw en verlies’
moest gaan doen. En vanaf
dat moment ben ik dus bij
de Rouwverwerkingsgroep
betrokken. In die 22 jaar heb
ik vele groepen van ‘lotgenoten’ mogen begeleiden.
Maar daarnaast begeleid ik
ook regelmatig mensen op
individuele basis, wanneer

Naast Elsa Heyblok zijn op
dit moment ook Hennie
Schouws, Trees Floris, Mireille Mazurel en Jaap Beentjes
betrokken bij de Rouwverwerkingsgroep. Trees en Hennie
hebben hierbij een administratieve taak, terwijl Elsa,
Mireille en Jaap daadwerkelijk
begeleiders van gespreksgroepen zijn.
Praten is belangrijk
Om een verlies te kunnen verwerken is het belangrijk dat je
er met iemand over kunt praten. Vooral wanneer iemands
partner is weggevallen, blijkt
dat het leven nooit meer zo
was als daarvoor.
En dan is het heel waardevol
om de gevoelens en ervaringen die je hebt in de nieuwe
situatie van ‘alleen-zijn’ waarin je komt, te kunnen delen
met mensen die hetzelfde
hebben meegemaakt.
Natuurlijk is het fijn als je
daar ook gewoon met familie
of vrienden over kunt praten,
maar die begrijpen lang niet
altijd wat je doormaakt. Soms

geven ze goedbedoeld advies
zoals ‘je moet maar weer snel
onder de mensen komen’,
terwijl je daar zelf misschien
nog niet aan toe bent.

met elkaar nog een dagje uit
te gaan. En uiteraard kunnen
deelnemers nog onderling
contact blijven houden als zij
daar behoefte aan hebben.”

Lotgenoten begrijpen elkaar
veel beter, want zij hebben
hetzelfde meegemaakt. Op
die manier kunnen ze veel
voor elkaar betekenen, want
ze weten hoe het voelt om
zoiets ingrijpends mee te
maken als het verlies van je
partner.

Wie komen er?
Wanneer mensen vanuit de
kerk worden begraven, krijgen
de partners een bericht dat
ze de mogelijkheid hebben
om zich aan te sluiten bij een
lotgenotengroep voor de verwerking van hun rouwproces.
Wanneer zij daarvoor open
staan, volgt er een introductiegesprek met iemand van
de rouwgroep, die uitleg geeft
over wat de lotgenotengroep
inhoudt.

Overigens zijn mensen die
een andere dierbare hebben
verloren ook welkom bij een
lotgenotengroep, want het
verlies van een ouder of kind
kan ook heel ingrijpend zijn.
Maar de ervaring leert dat
zich hier minder mensen voor
aanmelden.
Tien bijeenkomsten
“Een lotgenotengroep komt
gewoonlijk tien keer bij elkaar
in het Parochiecentrum, met
een frequentie van eens in
de twee weken”, vertelt Elsa
Heyblok. De eerste bijeenkomst is een kennismaking
met elkaar. Voor velen voelt
het eerst wat onwennig, maar
door een veilige sfeer te
creëren, zijn de deelnemers
al snel op hun gemak. Dan
ontstaat er een band tussen de deelnemers, waarbij
alles gezegd mag worden,
maar waarbij – en dat is heel
belangrijk – dat ook binnenskamers blijft! In de volgende
bijeenkomsten wordt er
steeds een thema behandeld
wat in onderling overleg wordt
bepaald. Bijvoorbeeld: Hoe ga
je om met alleen zijn? Waar
haal je de kracht vandaan?
Ben je zelf veranderd? Hoe
herdenk je verjaardagen en
sterfdagen?
Zo’n thema wordt dan met
een kort woordje ingeleid
door een van de begeleiders,
waarna de deelnemers zich
allemaal kunnen uitspreken
over het betreffende onderwerp.
Na afloop van de bijeenkomsten is het gebruikelijk om

De Rouwverwerkingsgroep met v.l.n.r. Trees Floris, Elsa Heyblok, Jaap Beentjes.

Vragen
In dat gesprek worden
bepaalde vragen (is dit wel
iets voor mij?), zorgen (is het
niet eng?) of vooroordelen (ik
kan het verdriet van anderen
er niet bij hebben) die mensen hebben, meestal weggenomen.
Maar inmiddels komen er ook
mensen via andere wegen bij
de ‘lotgenoten’, want rouw
is universeel en houdt niet
op bij de kerken. Sommigen
komen nu bijvoorbeeld via het
Seniorenblad, via de gemeente (Socius), via De Jansheeren of ook wel op aanraden
van de huisarts.
Elsa Heyblok vertelt dat het
aantal aanmeldingen via de
kerken de laatste jaren wel
aanzienlijk afneemt. Dit is
verklaarbaar, want het aantal
kerkelijke uitvaarten is ook
sterk terug gelopen in het
afgelopen decennium.
Tot slot
Ik bedank Elsa Heyblok voor
de koffie en haar tijd om iets
aan de lezers van de Helm te
vertellen.
Als u zelf behoefte heeft om
contact op te nemen met de
Rouwverwerkingsgroep, kunt
u de telefoonnummers dus op
de achterpagina van de Helm
terugvinden.
Richard Numan

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

Meimaand …
Mariamaand
De maand mei is begonnen. De Maria-maand.
Wij vieren 4 en 5 mei. Wij
gedenken en herdenken
alle gevallenen, in het bijzonder die van de Tweede
wereldoorlog, maar ook
van alle landen waar oorlogen werden gevoerd na die
ellendige tijd van 1940 tot
1945. Dit jaar zal die herdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag 5 mei nog meer
betekenis hebben dan ooit.
Op nog geen 2.200 kilometer afstand is een oorlog
aan de gang. Ik hoef het u
niet te vertellen.
Paaspreek
Wij zitten in de paastijd.
Hoe mooi vierden wij de
Goede week en Pasen. In
mijn paaspreek op Eerste
Paasdag in de Odulphuskerk in Wijk aan Zee zei ik:
“Wij vieren Pasen, wij vieren dat onze Heer is opgestaan. Wij vieren het leven.
Feest … Maar kunnen wij
wel feest vieren? Kunnen
wij wel Pasen vieren? Terwijl er op nog geen 2.200
kilometer afstand vreselijke
dingen gebeuren. Als we
horen over Jemen, als we
horen over Afghanistan, als
we horen over Noord-Korea,
Myanmar, Ethiopië, Israël,
Wit-Rusland, en ga zo maar
door. Kunnen wij wel het
feest van Pasen vieren?
Schuilen in de nacht
Wij vieren vandaag het
Paasfeest in een kwetsbare
wereld, waar mensen ten
onder gaan. Een wereld die
verre van ons af is. In die
wereld moeten we het doen
met het verhaal van een
leeg graf. En toch kan dat.
Het is niet eenvoudig te
blijven geloven in de morgen als het leven pijn doet
en de dood inbreekt in ons
dagelijks bestaan. De woorden van het Paas-evangelie
kunnen te groot en te stralend zijn. Misschien kunnen
wij het licht niet verdragen,
willen wij door alles wat er
gaande is schuilen in de
nacht.
Dood van verzet
Toch is het goed om dit
feest te vieren. Het Paasfeest als kleine daad van

verzet tegenover alles wat
mensen kapot maakt en
beschadigt. Een kleine
daad, misschien een mosterdzaadje zo klein als je
beseft wat er allemaal
gaande is. Een kleine daad
als een hardnekkige poging
om de nacht uit te bannen
uit dit leven. We vieren het
Paasfeest omdat we niet
anders kunnen dan geloven
dat het laatste woord aan
het licht is, aan het leven
en aan de toekomst.”
Wat brengt ons de
toekomst?
Op zondag 8 mei vieren wij
moederdag. Wij zetten de
moeders in het zonnetje,
maar ik zeg altijd: alle vrouwen die zorg dragen voor
een ander. Alle moeders en
alle vrouwen: een fijne dag
die 8e mei.
Op 26 mei vieren wij
Hemelvaartdag. Jezus stijgt
op ten hemel. In de diverse
kerken van ons samenwerkingsverband zijn Eucharistievieringen. En na twee
jaar niet, vanwege de pandemie, is er ook weer in
Wijk aan Zee op de weide
een tentviering. Heel mooi
om eens mee te maken!
Noveenkaars
En hoe mooi is het om van
Hemelvaart tot Pinksteren,
tot de komst van de Heilige
Geest thuis een noveenkaars te branden. Het zijn
precies 9 dagen. Misschien
is het een idee om die
noveenkaars te branden
voor Oekraïne?
Maria centraal
De mei-maand, Mariamaand. Maria die zo’n
belangrijke plaats heeft
in ons geloof. Wij stellen
Maria centraal in de vieringen. En in het heiligdom
Heiloo zijn er diverse activiteiten waaronder op de
laatste zaterdag van mei.
Zie voor meer informatie
hun website.
Namens mijn collega’s
wens ik u een gezegende
mei-maand!

Op woensdag 11 mei gaan
wij met de communicanten
en hun ouders naar Heiloo!
Het uitje naar het Heiligdom Onze Lieve Vrouw Ter
Nood is het hoogtepunt van
ons communieproject. Ieder
jaar weer worden wij hartelijk ontvangen door de zusters en zij zorgen voor een
leerzame en onvergetelijke
middag: we horen het verhaal van “het putje” en hoe
Maria de vissers in nood
gered heeft. Daarna gaan we
naar de kapel waar wij een
kort moment van aanbidding
ervaren, met gebed en liederen. Vervolgens gaan we lekker naar buiten, in de mooie
tuinen van het Heiligdom.

De kinderen gaan in teams
een speurtocht doen en na
afloop komen wij bij elkaar
in de Bedevaartkapel en krijgen wij uitleg over de mooie
schilderingen op de muren.
Deze heerlijke middag wordt
afgesloten met een processie
naar het beeld van Maria dat

Als wij later de communicanten vragen wat zij het leukst
vonden aan het project, dan
zijn veel kinderen het er
mee eens: het bezoek naar
Maria in Heiloo! Daarom verheugen wij ons op dit uitje.
Wilt u voor ons, begeleiders,
bidden? Dat wij de goede
zaden mogen planten in de
harten van deze kinderen en
dat Maria hen altijd troost
mag bieden in alle moeilijke
momenten verder in hun
levens.
Namens de Communiegroep,
Pilar Casanova

KINDER-CATECHESE 4-6 JARIGEN

KICA NIEUWS

In april, in de week na Pasen,
hebben wij met de kinderen
het Paasfeest gevierd.

Op donderdag 19 mei
gaan we met de kinderen
van de KiCa-Club verder
met de verhalen van
Jezus. We hebben in
april veel geleerd over de
laatste dagen van Jezus.
Veel kinderen zijn ook
met hun eigen school op
bezoek geweest in de
kerk rond Pasen om over
het Paasverhaal en de
Goede Week te horen. Dat
wij met Pasen vieren dat
Jezus terugkwam uit de
dood, weten de kinderen
al, maar wat vieren
wij met Hemelvaart en
Pinksteren? Daar gaan we
het tijdens de KiCa-avond
van mei over hebben. Het
is onze laatste KiCa-avond
voordat wij het jaar in juni
feestelijk gaan afsluiten.
We kijken terug op een
mooie kindercatecheseclub-jaar. We zijn vaker
bij elkaar geweest dan
vorig jaar en de kinderen
hebben weer genoten
van het samenzijn en de
leerzame avonden.

We zijn buiten in de tuin eieren gaan zoeken. In de eieren
hadden wij plaatjes gestopt
en ook iets lekkers. Met de
plaatjes konden de kinderen
een schilderij maken over de
Verrijzenis van Jezus.
In mei gaan we met de
jongste kinderen leren over
Hemelvaart en Pinksteren:
wat vieren wij deze dagen?
Pilar Casanova

NIEUWS VAN DE VORMELINGEN
Die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van
God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de
zonden; de verrijzenis van het
lichaam; en het eeuwig leven.
In maart kwamen we samen
met de vormelingen in de
Mariakerk. We begonnen
de bijeenkomsten met het
gebed. Hierna gaven Sindo en
Diaken Jaider ons leerzame
catecheses over geloven en
bidden.

Gebed is praten met God,
met Jezus, de Heilige Geest,
Moeder Maria of een andere
Heilige. Met vaste gebeden
zoals het Onze Vader, het
gebed dat Jezus ons gegeven
heeft. Relaties groeien door
met elkaar te communiceren
en met God is dat ook zo.

Ook was er tijd voor welverdiende pauzes met een
hapje, een drankje en spel
Hoe kun je geloven? Geloof
om de benen te strekken. Na
is vertrouwen, vertrouwen op
de pauze hadden we onze
God. De bijbel vertelt ons ook gastsprekers. Zij vertelden
hoe moeilijk het soms kan
over het sacrament van het
zijn. Hem kennen en weten
huwelijk. Ook hebben we Diadat Hij de enige god is (Jesaia ken Jaider gevraagd om een
43:10). Jezus prijst de menmooie getuigenis over zijn
sen die in Hem zullen geloven roeping om Priester te worterwijl ze Hem niet kunnen
den. De vormelingen luisterzien.
den aandachtig naar de gastBidden, waarom en hoe?
sprekers en Diaken Jaider.

ALLERHEILIGSTE
Marcel de Haas
Diaken

bij de vijver staat, heel mooi
en vredig!

De uitstelling van het
Allerheiligste
vindt plaats elke eerste
vrijdag van de maand
in de Laurentiuskerk van
13.30 tot 15.30 uur.

De kinderen hebben ook
meegedaan met het
Vastenproject van dit
jaar: een dak voor de
kerk van Wombong Ikui
in Kameroen en in mei
zullen alle zelfgeknutselde
spaarpotjes terug komen.
We zijn benieuwd naar het
gespaarde bedrag!
Pepita, Annette en Pilar

Mede namens Diaken Jaider
en de vormselbegeleiders,
Daniëlle Hummel

NEEM OOK EEN KIJKJE
OP DE WEBSITE VAN ONZE PAROCHIE:

www.laurentius-maria.nl

15 MEI HEILIGVERKLARING
TITUS BRANDSMA

BEDEVAART
LOURDES

Voor het beeld van Jezus
UIT HET REGIOBESTUUR

O, Jezus, als ik U aanschouw,
Dan leeft weer, dat ik van U hou
En dat ook uw hart mij bemint,
Nog wel als uw bijzondere vrind.
Al vraagt dat mij meer lijdensmoed.
Och, alle lijden is mij goed,
omdat ik daardoor U gelijk
en dit de weg is naar uw Rijk.
Ik ben gelukkig in mijn leed,
omdat ik het geen leed meer weet,
maar ’t alleruitverkorenst lot,
dat mij vereent met U, o God.
O, laat mij hier maar stil alleen,
het kil en koud zijn om mij heen.
En laat geen mensen bij mij toe
’t Alleen zijn word ik hier niet moe.
Want Gij, o Jezus, zijt bij mij.
Ik was U nimmer zo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
Uw bijzijn maakt mij alles goed.
Titus Brandsma,
Scheveningen-gevangenis (12/13 februari 1942)

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

Nog even een klein stukje
over onze reis naar Lourdes.
Op 6 april zijn we bij elkaar
geweest voor de kennismaking. We gaan in totaal met
40 personen, vrijwilligers
inbegrepen en we vertrekken
dus op 3 mei met de bus vanuit Heemskerk naar het vliegveld Maastricht. Vandaaruit
vliegen we naar Toulouse en
daar gaan we weer met de
bus naar Lourdes en op 8 mei
komen wij weer terug.
Wij hopen op een mooie reis.
De kennismaking was in ieder
geval heel goed verlopen.
Joke Hoogeland

NOODFONDS HEEMSKERK:
In financiële noodsituaties,
Telefoon: (06) 16 57 09 46
Gironr.: 8030664

WIJKCONTACT
VRAAGT
VERSTERKING
Missionarissen en missionair werkers helpen de meest kwetsbare medemens. Helpt u hén tijdens de Pinksteractie 2022?
Tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (28 mei t/m 5 juni) worden de Nederlandse missionarissen
en missionair werkers in de schijnwerpers gezet.

Aandacht is een
mooi cadeau
Wie komt de
Werkgroep Wijkcontact
versterken? 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!
Het Parochiesecretariaat
wacht op uw telefoontje
(tel. 232220).

Deze bezielde mannen en vrouwen zetten zich iedere dag in
voor hun kwetsbare medemens. Ze vragen zelf weinig, maar
kunnen een steuntje in de rug wél heel goed gebruiken. De
WNM voert daarom campagne voor hun werk en welzijn. Uw
steun is daarbij onmisbaar! Missionarissen en missionair werkers zetten zich, geïnspireerd door hun geloof, in om kwetsbare mensen een betere toekomst te bieden. Missionaris Dick
Zwarthoed werkt bijvoorbeeld als priester in de Democratische Republiek Congo en begeleidt daar straatjongeren. Missionair werker Frans van Kranen zet zich in voor de rechten
HEEMSKERK FM
van kinderen in Brazilië. Beiden werken in hun gemeenschap
aan een betere toekomst voor jongeren. Ze zijn daarom het
Op maandag 16 mei kunt
gezicht van de Pinksteractie van 2022.
u luisteren naar de viering
van zondag 15 mei vanuit de
De WNM steunt missionarissen en missionair werkers al meer Laurentiuskerk. Na de viering
dan 50 jaar in hun persoonlijk welzijn. WNM biedt financiële
volgt een verhaal over professteun, zodat zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Denk aan
sor Titus Brandsma, Karmeliet,
allerlei verzekeringen, maar ook aan bijzondere ziektekosten
die in 1942 in Dachau door
en premie voor de AOW. Ook kunnen missionarissen vakantie- de Duitsers is omgebracht.
geld van de WNM ontvangen, om te genieten van een verlof in Reeds in 2009 hebben wij dit
Nederland zonder dat zij familie of vrienden om hulp hoeven
verhaal ook verteld. Nu kunt u
te vragen. Ook kunnen ze een beroep doen op de WNM in
opnieuw, met enkele aanpasnoodgevallen, bijv. als hun computer gestolen is en geld voor
singen, hiernaar luisteren.
vervanging ontbreekt. Alleen samen met u kan de WNM dit
De uitzending is van 20.00 tot
steuntje in de rug blijven geven.
22.00 uur.
U kunt Heemskerk FM bereiken
Mogen zij daarom dit jaar op uw hulp rekenen? U kunt uw gift via de ether kanaal 107.8 en
overmaken naar rekeningnummer NL30 RABO 0171 2111 11
digitaal via Ziggo kanaal 782.
t.n.v. Week Nederlandse Missionarissen, Den Haag.
Lydia Vergouw

De vergadering van het
regiobestuur van 30 maart
wordt geopend met een
gebed door Diaken Jaider. Tijdens deze vergadering mag ook doorklinken
onze steun voor de nu al
weken durende oorlog tussen Oekraïne en Rusland.
Onze gedachten gaan uit
naar de nabestaanden van
alle slachtoffers aan zowel
Oekraïense als Russische
zijde, alsmede de vluchtelingen uit Oekraïne die in
groten getale naar het westen afreizen, verdreven van
huis en haard. In onze regio
wordt ondertussen nagedacht hoe wij als samenwerkende parochies kunnen
helpen bij de opvang van
deze vluchtelingen.
Pauselijke
onderscheiding
Leny Dekker-Harsveld
Leny Dekker-Harsveld heeft
zondag 20 maart voor haar
jarenlange inzet voor de
Kerk en de medemensen,
de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice mogen uitvangen uit
handen van Pastor Mathew
Njezhukum Kattil en ondergetekende. De uitreiking
vond plaats tijdens een
feestelijke Eucharistieviering in verband met het
hoogfeest van Sint Jozef, de
patroon van de gelijknamige
rooms-katholieke kerk in
Velsen-Noord.
Leny is sinds 1996 een
gewaardeerd lid van het
Parochiebestuur. Sinds
enkele jaren is ze ook vertegenwoordiger van de Parochie in de vergaderingen van
het regionale bestuur van
het samenwerkingsverband
De Heilige Familie, waartoe de St. Jozefparochie
behoort.

zij gaandeweg verschillende
functies heeft bekleed. We
zijn blij met deze soepele
overgang en danken Wendy
hartelijk voor haar inzet en
betrokkenheid. Mariette
hebben wij de afgelopen vergadering van harte welkom
geheten en wij wensen haar
veel plezier en bevrediging
in de uitvoering van haar
bestuurstaken.
Afscheid Cees Neeft
Op 23 maart jl. heeft de uitvaartviering plaatsgevonden
van koster Cees Neeft. Hij
mocht de gezegende leeftijd van 90 jaar bereiken.
Cees Neeft is ruim 20 jaar
koster in de Laurentiuskerk
geweest. Als technisch vakman was Cees betrokken bij
vele grote en kleine herstelklussen in de kerk.
Hij gaat de geschiedenisboeken in als ‘de man van de
klok’. Sinds juni 1995 deed
Cees twee keer per jaar
het (groot en klein) onderhoud aan het uurwerk in de
toren. Hij heeft dat werk 23
jaar lang gedaan. Daar het
uurwerk onder invloed van
warmte en kou wel eens wat
voor of achter liep, beklom
Cees de toren: 136 treden
op om de klok weer gelijk
te zetten en weer 136 treden naar beneden. Een
afwijking van twee minuten
was voor Cees al een reden
om opnieuw naar boven te
gaan om het uurwerk weer
gelijk te zetten. Dankzij de
inzet van Cees tikte de klok
van de Laurentiuskerk zoals
thuis.

Gelukkig kwam in 2018 een
einde aan al dat traplopen,
omdat het gelijkstellen van
de klok sindsdien elektronisch geregeld werd via
de atoomklok in Frankfurt.
Ruim 32 jaar lang is Cees
ook als begeleider voor
Mariette komt,
mensen met een fysieke
Wendy gaat…
beperking meegereisd met
Tijdens de regiovergadering
de Lourdesgroep. Boven de
van 16 februari hebben we
afscheid genomen van Wen- rouwcirculaire stond ‘Ik heb
een mooi leven gehad’. Zijn
dy van der Meer als lid van
leven mocht welverdiend
het Regiobestuur namens
de Castricumse Parochie De worden onderstreept met
een koninklijke onderscheiGoede Herder. Wendy is na
het volgen van een opleiding ding (Lid in de Orde van
Oranje Nassau) en tevens
thans actief in een baan
was hij Drager van het Eredie heel dicht bij haar hart
teken van Sint Bavo.
ligt: uitvaartbegeleidster.
Daardoor heeft ze minder
tijd beschikbaar en heeft ze
haar positie overgedragen
aan Mariette Mantel.
Mariette is al zeker 20 jaar
actief in Castricum, waar

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Laurentiuskerk
Datum/tijd

Viering

Mariakerk
Datum/tijd

Viering

Za. 30 april

Geen viering

Za. 30 april
19.00 uur

Eucharistieviering
Pastor Overmars/Diaken
Chantre Sánchez - Mariakoor

Zo. 1 mei
11.00 uur

Eucharistieviering
Zo. 1 mei
Pastoor Torres/Diaken De Haas 11.00 uur
Dameskoor

Eucharistieviering
Vicaris Bruggink
JKH

Za. 7 mei
19.00 uur

Za. 7 mei
Eucharistieviering
Pastoor Torres/Diaken De Haas
Samenzang

Geen viering

Zo. 8 mei
11.00 uur

Eucharistieviering
Vicaris Bruggink
Herenkoor

Zo. 8 mei
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Torres/Diaken De Haas
Samenzang

Za. 14 mei

Geen viering

Za. 14 mei
19.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden/Diaken
Chantre Sánchez - Mariakoor

Uit het Rouwboek
16 mrt. Johannes Veldboer (85)
Fokkerln. 99, B'wijk
16 mrt. Cornelis Neeft (90)
Mendelssohnstr. 31
17 mrt. Petronella Dijst-Albers
(81)
Oostenrijkstraat 8
27 mrt. Margeretha de WildtBaltus (87)
P. Breughelstraat 14
29 mrt. Cornelis v.d. Poel (86)
Beslooten Acker 64

H. COMMUNIE
THUIS
ONTVANGEN?
Bent u niet in staat om
naar de kerk te komen
en wilt u toch graag de
H. Communie ontvangen?
Of kent u mensen die dit
op prijs zouden stellen?
Laat dit dan weten aan het
Parochiesecretariaat, via
e-mail laurentius-maria@
hetnet.nl of telefonisch:
23 22 20.

Zo. 15 mei
11.00 uur
Heiligverklaring Titus
Brandsma

Eucharistieviering
Zo. 15 mei
Pastoor Van der Linden/Diaken
Chantre Sánchez
Laurentiuskoor

Geen viering

Za. 21 mei
19.00 uur

Eucharistieviering
Za. 21 mei
Pastoor Van der Linden/Diaken
Chantre Sánchez - Samenzang

Geen viering

Zo. 22 mei
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastor Overmars
Herenkoor

Zo. 22 mei
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden/Diaken
Chantre Sánchez - Samenzang

Wo. 25 mei

Geen viering

Wo. 25 mei
19.00 uur
Hemelvaart

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden/Diaken
Chantre Sánchez - Mariakoor

SLUITINGSDATA
KOPIJ HELM

Do. 26 mei
11.00 uur
Hemelvaart

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Laurentiuskoor

Do. 26 mei

Geen viering

Nr. 10 (juni-aug): 9 mei
Nr. 1 (sept.)
15 aug.

Za. 28 mei

Eucharistieviering
Father Mathew - Samenzang

Za. 28 mei

Geen viering

Zo. 29 mei
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastor Overmars
Leden Dameskoor

Zo. 29 mei
11.00 uur

Eucharistieviering
Vicaris Bruggink
Samenzang

Za. 4 juni

Geen viering

Za. 4 juni
Eucharistieviering
19.00 uur
Father Mathew
Eerste
Mariakoor
Pinksterdag

Zo. 5 juni
Eucharistieviering
11.00 uur
Vicaris Bruggink
Eerste
Laurentiuskoor
Pinksterdag

Zo. 5 juni
Eucharistieviering
11.00 uur
Pastoor Torres
Eerste
JKH
Pinksterdag
Ma. 6 juni
Eucharistieviering
11.00 uur
Pastor Overmars
Tweede
Samenzang
Pinksterdag

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur
Eucharistieviering, Pastor Overmars of
Pastoor Van der Linden (m.u.v. ma. 6 juni).

Vieringen door de week:
• Iedere woensdag om 18.40 uur
Rozenkransgebed;
• Iedere woensdag om 19.00 uur
en iedere donderdag om 09.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden
(m.u.v. woe. 25 mei en do. 26 mei).

CHAUFFEURS GEZOCHT

ROUWBEGELEIDING

Wie wil er op zondagochtend parochianen vanuit
Westerheem naar de Laurentiuskerk of de Mariakerk brengen en ophalen voor de viering van 11.00 uur?
Mocht u dit willen doen, dan kunt u zich opgeven bij het
parochiesecretariaat: tel. 23 22 20 op maandag-, dinsdag- of vrijdagochtend van 09.30 tot 12.30 uur. U kunt
ook een mail sturen naar: laurentius-maria@hetnet.nl.

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

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

30 mrt. Ada van Roon (74)
Mendelssohnstr. 10
31 mrt. Johanna van Tunenvan der Griend (90)
Lessestraat 42b
7 apr. Joannes Kuijl (64)
M. Jungiusstraat 2
7 apr. Maria Dennemanvan der Eng (93)
Oosterweg 12
Opbrengst collectes
19/20 mrt.
€
450,64
26/27 mrt.
€
543,16
2/3 april
€
348,05
9/10 april
€
604,92
Vastenactiemaaltijd
De Vastenactiemaaltijd heeft
het mooie bedrag opgeleverd
van € 240,00.
Kerkbijdrage
Eind maart 2022 is de stand
gekomen op € 43.497,93.
Voor deze onmisbare steun
aan uw Parochiegemeenschap 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

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

