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FATHER MATHEW

zus en een jongere broer. 
Zijn vader was boer en zijn 
moeder was thuis om voor 
de kinderen te zorgen. Father 
Mathew heeft goede herin-
neringen aan zijn jeugd. Hij 
heeft een leuke schooltijd 
gehad, speelde veel buiten 
met vriendjes van school en 
zwom met de buurkinderen 
in de rivier die vlak langs zijn 
huis stroomde. Het water 
was lekker fris en met elkaar 
spelen in de rivier was heel 
gezellig. Het weer was vaak 
goed om buiten te spelen, 
gemiddeld zo’n 25 tot 30 gra-
den, behalve in periode van 
de moesson, dan regende het 
veel en waren er overstromin-
gen.

Graag priester worden
Na de middelbare school ging 
Father Mathew economie 
studeren aan de universiteit, 
maar nadat hij deze studie 
had afgerond kreeg hij zijn 
roeping en wilde hij graag 
priester worden. Hij ging naar 
de pastoor van zijn parochie, 
vertelde hem van zijn plan 
en daarop nam de pastoor 
hem mee naar de bisschop. 
Na verschillende gesprekken 
startte Father Mathew zijn 
studie aan het grootsemina-
rie. Zijn wijding tot priester 
was in zijn eigen parochie en 
na de wijding, op dezelfde 
dag, heeft hij daar ook zijn 
eerste H. mis opgedragen. 
Hij kreeg een benoeming 
elders in het bisdom en na 
twee jaar in verschillende 
parochies te hebben gestaan, 
ging hij naar Rome om verder 
te gaan studeren en werd hij 
doctorandus in de theologie. 

De volledige naam van Father Mathew luidt Njezhukum-
kattil Kurian Mathew en hij is een van de pastores in 
onze regio De Heilige Familie. Hij is een zeer beschei-
den man en vond het helemaal niet nodig om in deze 
rubriek te verschijnen, maar voor ons parochianen is 
het leuk om eens nader kennis met hem te maken. 
Hij is de laatste voorganger uit onze regio die een 
stukje in deze rubriek Stille Kracht krijgt.

Na deze studie ging hij terug 
naar India, was pastoor in 
verschillende parochies in zijn 
bisdom om vervolgens terug 
te gaan naar het seminarie 
om daar docent te worden en 
hij heeft daar met veel plezier 
les gegeven.

Kardinaal Simonis
In 1999 kwam hij naar Neder-
land en daar was Kardinaal 
Simonis de oorzaak van. 
Deze had namelijk contact 
met het bisdom van Father 
Mathew in India en vroeg of 
daar priesters waren die naar 
Nederland wilden komen. 
Eigenlijk wilde Father Mathew 
naar Duitsland, maar de Bis-
schop vond het beter dat hij 
naar Nederland zou gaan en 
zo kwam hij terecht in het 
Aartsbisdom Utrecht. Nu 
father Mathew erop terug 
kijkt is dat een goede beslis-
sing geweest. Hij heeft in het 
begin natuurlijk wel moeten 
wennen, zowel aan de taal als 
aan de Nederlandse gewoon-
tes. Het is in India heel nor-
maal dat iedereen naar de 
kerk gaat en in de kerk zit-
ten de mannen en vrouwen 
gescheiden; de mannen zitten 
rechts en de vrouwen links. 
Bij ons was dit tot het begin 
jaren 60 ook het geval. Pas-
tor Mathew vertelt dat er in 
India nog echt een mannen-
cultuur heerst; de mannen 
werken, de vrouwen blijven 
thuis en zorgen voor de kin-
deren en het huishouden. Dit 
was bij ons vroeger ook zo, 
maar dat ligt al ver achter 
ons. Er komt echter in India 
hierin heel langzaam veran-
dering. 

Fijne parochie
In het Bisdom Utrecht heeft 
Father Mathew in verschillen-
de parochies gewerkt voor hij 
een benoeming kreeg in ons 
Bisdom. Hij werd benoemd 
als Pastoor van de Jozefkerk 
in Velsen-Noord en ging in 
Haarlem (Schalkwijk) wonen. 
Hij heeft een fijne Parochie 
en een uitstekend contact 
met zijn parochianen en voelt 
zich er echt thuis. Nu onge-
veer iets meer dan drie jaar 
geleden is de Jozefkerk ver-
kocht, gaat verbouwd worden 

en krijgt een andere bestem-
ming. Als alles doorgaat zal 
een klein gedeelte van het 
gebouw verbouwd worden tot 
een klein kapelletje voor zo’n 
70 mensen en kunnen de 
parochianen uit Velsen-Noord 
daar weer gaan ‘kerken’. Nu 
gaan zij voor hun vieringen 
naar De Meerpaal. 

Nu minder reistijd
Nog niet zolang geleden 
is Father Mathew verhuisd 
van Haarlem naar de oude 
Pastorie van de Jozefkerk 
in Velsen-Noord. Het is een 
mooi gebouw, maar de ruimte 
valt wat tegen; zeker als hij 
bezoek krijgt heeft hij prak-

tisch geen extra slaapplaats. 
Het voordeel is echter dat hij 
niet meer zoveel reistijd kwijt 
is en snel in Castricum, Uit-
geest en Heemskerk is, om 
in de vieringen voor te gaan. 
Father Mathew is nu 66 jaar 
en gaat na zijn pensioen niet 
terug naar India, maar wil 
graag in onze kerken blijven 
voorgaan, zolang God het wil. 

Ik vond het een verrassend 
gesprek en ik ben meer te 
weten gekomen over de pries-
ter Father Mathew en ik hoop 
dat hij nog lang betrokken 
blijft bij onze regio.

Rita Dufrenne

Welcome to God’s own 
country
Father Mathew is geboren in 
India, in de plaats Kalathu-
vayal, in de provincie Keral 
en dat ligt in het zuiden van 
India. Zeker de moeite waard 
om deze plaats eens te goog-
elen op de computer. Over dit 
gebied wordt gezegd: “Wel-
come to God’s own country”. 
Qua oppervlakte is India het 
zevende grootste land ter 
wereld en het tweede land 
met de meeste inwoners, 
namelijk 1,2 miljard men-
sen. In India zijn alle grote 
wereldgodsdiensten vertegen-
woordigd en het Hindoeïsme, 
Boeddhisme en Sikhisme zijn 
hier ontstaan.

Leuke jeugd
Father Mathew is het tweede 
kind in een gezin met drie 
kinderen en heeft een oudere 

‘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 repe-
teren op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur met 
uiteraard een koffie/thee-pauze. Verder zingen wij in 
de Mariakerk om de twee weken op zaterdagavond om 
19.00 uur. Ook worden wij af en toe gevraagd om uit-
vaartvieringen 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 donder-
dagavond om 19.30 uur. Twijfelt 
u nog en wilt u eerst iets meer 
weten, dan kunt u contact opne-
men met Lidy Bosch, tel. 243969. 

‘ALS JE ZINGT DAN BID JE DUBBEL’
VERSTERKING MARIAKOOR GEZOCHT

Na de fietstocht staat in oktober het kienen op het pro-
gramma. Ik hoor u denken: dat deden we toch altijd in 
december? Inderdaad, maar omdat we al een paar jaar 
niet konden kienen wegens corona (en misschien komt 
dit weer terug, wat we niet hopen), hebben we besloten 
om het in oktober te doen en wel op zondag 23 oktober, 
zoals gewoonlijk in De Jansheeren om 13.30 uur. De zaal 
is open om 13.00 uur. Er zijn weer prachtige prijzen te win-
nen met kienen of loterij. We zien u graag weer voor een 
gezellige middag, jong en oud.  
En natuurlijk niet vergeten: het is 
voor een goed doel en wel om zieke  
mensen mee te nemen naar Lourdes.

Joke Hoogeland

KIENEN VOOR LOURDES ZONDAG 23 OKT.



Verandering
Als er één woord is wat de 
laatste tijd steeds weer 
ergens en steeds vaker 
opduikt dan is dat wel het 
woord “verandering”. Kli-
maatverandering horen we 
wel het meeste, en hiermee 
verbonden woorden als 
verandering van stikstof-
uitstoot. Verandering van 
aardgas naar andere warm-
te-bronnen, verandering 
van leefstijl, zoals minder 
vlees eten en voedsel dich-
terbij huis produceren en 
consumeren. We komen in 
een situatie dat binnenkort, 
net als vroeger, niet alle 
voedsel heel het jaar door 
verkrijgbaar is. We gaan 
weer meer seizoengebon-
den eten en leven.

Veel mensen willen hieraan 
meedoen, omdat men inziet 
dat leefstijlverandering 
noodzakelijk is. Toch zul-
len er ook mensen zijn die 
het nodig blijven vinden om 
midden in de winter verse 
asperges of sperziebonen 
uit bijvoorbeeld Peru te blij-
ven eten omdat ze het al 
zolang zo doen. Dat dit een 
gigantische CO2-uitstoot 
veroorzaakt boeit hen niet.

Ook in de kerk horen we 
regelmatig spreken over 
verandering. Veel mensen 
beamen het dat er verande-
ringen moeten komen. Dit 
mag dan overal, behalve in 
de eigen lokale kerk; daar 
moet alles blijven zoals het 
is. 

Dikwijls kan men slecht 
omgaan met veranderin-
gen, het oude vertrouwde 
loslaten en iets nieuws een 
kans geven, liever niet. We 
staan voor de uitdaging 
om mee te bewegen met 
onvermijdelijke veranderin-
gen. Niet alleen meebewe-
gen, maar deze omarmen 
als nieuwe mogelijkheden 
voor een toekomst.

Levensstijl
Als we niet willen verande-
ren in onze levensstijl zal 
de opwarming van de aarde 
vernietigende gevolgen 
hebben voor de generaties 
na ons. Indien dat voor de 
huidige generatie geen pro-
bleem is en dat degenen 
die na ons komen de pro-
blemen zelf maar moeten 
oplossen kunnen we blij-
ven leven en CO2 uitstoten 
zoveel we willen, en hoeven 
wij niet te veranderen. 

Als we in onze Parochies 
niet willen meebewegen 
met veranderingen, en vast 
blijven houden aan alles 
wat we nu hebben, zal de 
huidige oude generatie het 
nog wel uithouden. Maar 
of er dan over een aantal 
jaren nog leven zal zijn in al 
die Parochiegemeenschap-
pen is maar de vraag. Mis-
schien is dat ook hier een 
probleem voor de genera-
ties na ons en moeten ze 
zelf maar uitzoeken hoe als 
gelovige te kunnen leven. 
Of willen wij een leefbare 
kerkgemeenschap doorge-
ven?

Toekomst
In heel ons leven worden 
wij dikwijls geconfronteerd 
met veranderingen. Ieder 
van ons krijgt te maken 
met kleinere en grote ver-
anderingen in de eigen 
levenssfeer. Dikwijls sta ik 
ervan te kijken hoe flexibel 
we zijn en dat we verande-
ringen kunnen inpassen in 
ons leven en zo een nieuwe 
weg kunnen inslaan, niet 
wetende wat ons nog te 
wachten staat. 

Terugkijkende zien we dan 
dikwijls dat grote levensver-
anderingen naast soms de 
pijn ook weer vreugde en 
toekomst hebben gebracht. 
Niet iedere verandering is 
negatief en het positieve 
van de verandering zien we 
soms pas veel later als we 
terugkijken.

Gebed
Om met veranderingen om 
te leren gaan hebben we 
het gebed. Ons geloof is 
opgebouwd door het gebed. 
Het gemeenschappelijk 
gebed in bijvoorbeeld de 
viering van de eucharistie, 
of als we in de kerk komen 
voor de aanbidding van 
Christus in het heilig Sacra-
ment, maar ook in ons 
persoonlijk gebed. Thuis, 
in de kerk of waar dan ook 
onderhouden we door het 
persoonlijk gebed onze 
relatie met God, Vader, 
Zoon en heilige Geest.

Moge de Heer onze God 
ons helpen op de weg die 
soms vol verandering is.

 

Anton Overmars
Priester

Op zondag 11 september was 
de tweede familiedag in de 
Mariakerk, met als thema De 
heilige Geest.  
De familiedag begon om 14 
uur met de H. Mis, met Kape-
laan Jaider als voorganger en 
zang van Isaura, Rosalía en 
Nancy. Na afloop gingen we 
naar de achtertuin, waar we 
een leuk ijsbrekerspel hebben 
gespeeld. Annemarie Bleeker 
begeleidde dit, waarbij je de 
“vlam” van de Heilige Geest 
aan een ander moest door-
geven. Iedereen deed heel 
enthousiast mee! 

Na het spel hebben we 
samen genoten van een 
toneelspel in de Esplanade-
zaal. Het ging over de Hemel-
vaart van de Heer tot de dag 
van Pinksteren. Er werd ook 
hartelijk gelachen toen Jezus 
(vertolkt door Niels Bleeker) 
de trap op ging die ach-
ter een wit doek stond (dit 
moest de wolk voorstellen) en 
steeds zwaaiend omhoogging 
voor zijn hemelvaart. De kin-
deren werden ook betrokken 
in het toneelspel, want op de 
dag van Pinksteren deed de 

Zaterdag 10 september gin-
gen we met de Heemsklokjes 
op ons jaarlijks uitje. 
Om 9.00 uur verzamelden 
we ons bij de Mariakerk en 
vertrokken Celine, Lisa, Thijs, 
Ellen, Bart met juf Marianne 
(en onze rijders) naar fami-
liepark Drievliet. We gingen 
in verschillende achtbanen. 
Het was niet erg dat we nat 
werden in de Splash, want 
het zonnetje scheen en het 
was lekker warm. We gingen 
in de botsauto’s, het reuzen-
rad, vrije val, het spookhuis, 
zweefmolen, de draaiende 
kwal, Nautrilus. Ook gingen 
we van de matjes-glijbaan 
en rubberen bootjes baan. 
Er was ook een spannende 
5D-film met allerlei effecten, 
je stoel schudde en werd ver-
rast met water in je gezicht. 

Juf Marianne zat bij de tassen 
en had gezorgd voor snoep, 
koek, appel, komkommer en 
drinken, en tussendoor gin-
gen we daar wat halen en 

Heilige Geest allemaal vlam-
metjes op de hoofden van het 
jongste publiek. De kinderen 
hebben op die manier veel 
geleerd over deze belangrijke 
gebeurtenissen uit het Evan-
gelie. Met het wachten en 
bidden, samen met Maria, de 
moeder van God, is de Kerk 
ontstaan, met Petrus als lei-
der (hij is onze eerste Paus!). 

Het toneelspel was het uit-
gangspunt voor de cate-
cheses, die op aangepaste 
wijze uitgewerkt waren voor 
vijf leeftijdsgroepen. Samen 
ontdekten wij wie de Heilige 
Geest is en wat Hij met ons 
kan doen als wij tot Hem bid-
den. Wat was het weer mooi 
om te zien dat het geloof 
zorgt voor verbondenheid met 
elkaar, wat iedereen een fijn 
gevoel gaf! Na de catecheses 
was er tijd voor kunst: de kin-

even bijkletsen. Het was erg 
rustig in het park we hoefden 
nergens lang te wachten, ik 
ben wel 24x in de formule 
X geweest, we hoefden niet 
eens altijd uit te stappen, we 
mochten gewoon meteen nog 
een keer, echt boffen!!! 
Om 16.30 nog een ijsje of 
Slush Puppy en we vertrokken 
weer naar Heemskerk. 

Wie komt ons koor 
versterken? 
We gaan weer repeteren 
en zingen tijdens de vierin-
gen om met de ingezamelde 
opbrengsten weer samen een 
leuke dag te hebben. We zijn 
op zoek naar meiden en jon-
gens tussen de zes en twaalf 
jaar om ons koor te laten blij-
ven bestaan! 
Kom kijken en meezingen op 
een van onze repetities op 
vrijdagmiddag in de Mariakerk 
tussen 15.45 en 17.15 uur. 

Groetjes en tot ziens! 
Ellen en Bart

deren maakten verschillende 
werkjes over de Heilige Geest 
en de tieners maakten een 
mooie glas-in-lood plaat met 
raamstickerverf. De ouders 
hebben onder begeleiding van 
Femke Ooievaar een work-
shop zingen gevolgd. Femke 
leerde ze met veel creativi-
teit een mooi lied en je zag 
de ouders genieten van deze 
activiteit.

Om 17 uur zorgden Tonino 
en Chris voor een heerlijke 
barbecue. Het was heerlijk 
buiten en de ouders hebben 
genoten van deze familiedag, 
waar ze met elkaar over het 
geloof kunnen praten. Wij 
vonden het ook een geslaag-
de dag! De dag werd in de 
kerk afgesloten met de inze-
gening van alle kunstwerkjes 
en de ouders hebben in de 
kerk het lied gezongen dat ze 
tijdens de workshop hadden 
geleerd. Het klonk prachtig!

Tot de volgende familiedag!

Pilar Casanova

TWEEDE FAMILIEDAG IN DE MARIAKERK

UITJE JEUGKOOR DE HEEMSKLOKJES
KICA NIEUWS
In alle groepen zijn 
we druk bezig met de 
voorbereidingen voor de 
start. De uitnodigingen 
zijn in september de deur 
uit gegaan en we hebben 
nu al veel aanmeldingen. 
Kinderen, van wie we het 
adres niet hebben, zijn 
natuurlijk ook welkom: 
laat het ons weten! 

De startdata van de 
verschillende groepen zijn:
• Kinderclub 4-6 jaar:  

wo. 26 okt., 15.30-
17.00 uur, Mariakerk 
(altijd op laatste 
woensdag van de 
maand)

• Eerste Communie 
groep: info-avond op  
di. 11 okt., 19.30-
20.30 uur, Mariakerk

• KiCa-Club: do. 6 okt. 
18.30-20.00 uur. 
Laurentiuskerk

• Heilig Vormsel groep: 
informatieavond op  
vr. 28 okt. om 19.30 
uur, Mariakerk

• Tieners en jongeren 
groepen: startdatum is 
na de Vormselviering 
van 8 okt.

Namens de kinder- en
jongerengroepen, 
Pilar Casanova
(pilarcasanova@xs4all.nl
tel. 06-52134152)



UIT HET REGIOBESTUUR

De vergadering van 18 
augustus wordt geopend 
door Marieke Berends met 
een Franciscaanse zegenbe-
de. In het bijzonder de laat-
ste passage vind ik opmer-
kelijk: “En moge God ons 
zegenen met genoeg dwaas-
heid, om te geloven dat we 
een verschil kunnen maken 
in de wereld, zodat wij kun-
nen doen waarvan anderen 
zeggen dat het niet gedaan 
kan worden.’ We gaan het 
proberen…

Pastoor Ruben Torres  
in Filippijnen
Woensdag 24 augustus is 
pastoor Ruben Torres voor 
ruim een maand naar zijn 
geboorteland, de Filippijnen, 
vertrokken. Daar zal hij weer 
voor ruim een maand wor-
den herenigd met zijn moe-
der, die een broze gezond-
heid heeft. Door de corona-
pandemie is hij drie jaar niet 
in de Filippijnen geweest. 
Wij wensen hem een voor-
spoedige reis toe, maar als 
u dit leest is hij alweer (bij-
na) thuis. Wij hopen dat hij 
voldoende is uitgerust, want 
de eerste acht maanden in 
onze regio waren zeer druk 
met veel uitvaarten, bijzon-
dere vieringen en pastorale 
verzoeken. 

Afscheid van koster 
Schelte Tuinstra 
Op 17 augustus is col-
lectant, acoliet en koster 
Schelte Tuinstra overle-
den. Vele mensen hebben 
hem de dagen daarna in 
zijn geliefde Mariakerk een 
laatste groet gebracht en 
de familie gecondoleerd. 
In het bijzonder zijn onze 
gedachten bij zijn echtge-
note Coby. Sinds jaar en 
dag, vele decennia lang, 
hebben beiden zich samen 
ingezet voor de Mariakerk. 
Dat Coby maar veel steun 
en troost mag ontlenen aan 
de warme belangstelling bij 
het afscheid van Schelte. In 
april 2021 mocht aan Schel-
te en Coby het ereteken 
van Sint Bavo worden uitge-
reikt. Ik citeer graag uit de 
overlijdensadvertentie: “Wij 
hebben Schelte niet ver-
loren, daarvoor gaf hij ons 
teveel.” Dat hij moge rusten 
in vrede!

Besturendag 10 september
Op 10 september heeft het 
Bisdom een Besturendag 
gehouden in het “Juliana-
klooster” te Heiloo. Vele 
parochiebestuurders uit het 

Bisdom gaven acte de pré-
sence. Namens het Bestuur 
van onze regio waren Saskia 
Bos en ik aanwezig. 

In zijn inleiding ging onze 
Bisschop Mgr. Hendriks in 
op de toekomst van de kerk. 
Benadrukt wordt het belang 
van de ‘Missionaire Kerk’: 
een ieder zou ons geloof 
moeten leren kennen als 
een prachtige bron van 
vreugde en vervulling voor 
het eigen leven. Er zijn 
teveel gebouwen en structu-
ren. Priesters raken uitgeput 
omdat zij veel tijd en energie 
moeten besteden aan ver-
gaderingen met mensen die 
niet willen bewegen en de 
samenwerking blokkeren. 

Centrum van een Parochie 
is de Eucharistieviering op 
zondag. Die moet goed ver-
zorgd, waardig en feeste-
lijk zijn. De viering van de 
Eucharistie en de sacramen-
ten, missie, catechese, vor-
mingsbijeenkomsten, gees-
telijke begeleiding, pastorale 
nabijheid en de caritas, zorg 
voor de naaste in moeilijke 
omstandigheden en missio-
naire activiteiten zijn vaste 
onderdelen - of behoren dat 
te zijn -  van een katholieke 
Parochie. Volgens de Bis-
schop zijn de meeste Paro-
chies in ons Bisdom niet 
meer in staat dit te realise-
ren. De volledige tekst van 
de inleiding van Mgr. Hen-
driks vindt u op zijn website 
(www.arsacal.nl).

De financiële positie van 
veel Parochies is verslech-
terd, een proces dat de 
komende jaren doorgaat als 
gevolg van de effecten van 
corona en de gascrisis. Een 
ondergrens van 70 kerk-
gangers per kerkgebouw in 
een weekend is een mini-
male vereiste voor vitaliteit. 
Regio’s moeten besluiten 
welke kerken een centrale 
functie in de regio krijgen 
en welke gebouwen moeten 
worden afgestoten. Zolang 
een regio die keus niet 
maakt, hanteert het Bis-
dom een investeringsstop 
en worden geen Bisschop-
pelijke machtigingen meer 
afgegeven. 

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Op 14 september hebben 
de jongeren hun laatste bij-
eenkomst gehad, dit voordat 
ze op 8 oktober in de Pan-
cratiuskerk te Castricum het 
Heilig Vormsel mogen ont-
vangen. We hadden een zeer 
speciale gast deze avond, 
namelijk onze Bisschop Mgr. 
Hendriks, die op onze uitnodi-
ging is ingegaan om kennis te 
maken met de vormelingen. 
De jongeren mochten vragen 
stellen en konden daarna 
samen een heerlijke maaltijd 
nuttigen. Tot slot eindigde de 
bijeenkomst met een leuke 
activiteit: namelijk een prach-
tig schilderij over de Heilige 
Geest. De schilderijen komen 
te hangen in de Pancratius-
kerk ter versiering tijdens hun 
Vormselviering.

We gaan ook weer van start 
met een nieuwe groep die 
hopelijk in juni 2023 het 
Vormsel mag ontvangen. 
Kinderen uit groep 8 van de 
basisschool kunnen zich hier-
voor aanmelden. Deze kinde-
ren en hun ouders/verzorgers 
zijn samen uitgenodigd op de 
informatieavond op vrijdag 28 
oktober om 19.30 uur in de 
Esplanadezaal van de Maria-
kerk. Tijdens deze avond 
maken wij kennis met elkaar 
en geven we verdere infor-
matie over het project en zal 
ongeveer om 20.30 uur afge-
lopen zijn. 

Aanmelden voor deze avond 
kan bij Sindo Núñez Queija 
(heiligvormselgroep@gmail.
com).

Mede namens Kapelaan Jaider 
en Vormselbegeleiders, 
Daniëlle Hummel

In de tarievenlijst van het 
Kerkhof staat de post "Onder-
houd Kerkhof". Of het nu een 
familiegraf, algemeen graf, 
urnennis of urnengraf is, er 
dient een onderhoudsbijdrage 
voor het kerkhof betaald te 
worden. Wij, het Beheer, krij-
gen daar regelmatig vragen 
over. Bijvoorbeeld: waarom 
wordt ons graf niet onder-
houden, wij betalen toch voor 
onderhoud? 

Inderdaad, maar het betreft 
onderhoudskosten, die het 
gehele kerkhof aangaan. 
Denk daarbij vooral aan het 
snoeien van bomen en hagen. 
Of het vervangen van hagen, 
die aan het eind van hun 
groeileven zijn. Als vrijwilligers 
doen wij wat in ons vermogen 
ligt, maar het zwaardere werk 

wordt uitbesteed aan een 
hoveniersbedrijf. Zo ook het 
jaarlijks verwijderen van graf-
monumenten, wanneer gra-
ven niet meer gehuurd wor-
den. Wat wij als vrijwilligers 
aan grafonderhoud wel doen, 
is het herstellen van scheef 
gezakte grafmonumenten.

Heeft u vragen of opmerkin-
gen over het bovenstaande, 
dan kunt u bellen of mailen 
met het Parochiesecretariaat.

Beheer Laurentiuskerkhof

NIEUWS VAN DE 
VORMELINGEN

ONDERHOUD LAURENTIUSKERKHOF

In de Wereldmissiemaand (oktober) van 2022 wil Missio hel-
pen met het realiseren van een veilig onderkomen voor de 
zusters in Zuid-Soedan. 

Zuid-Soedan is een land dat wordt geteisterd door oorlogen  
en burgeroorlogen. Een team van 24 zusters uit India en 
Afrika wil een geloofsgemeenschap opbouwen in de plaats 
Malakal. Malakal ligt in de deelstaat Upper Nile. 70% van 
de bevolking bedrijft landbouw en 30% leeft van de visserij. 
Malakal is aangewezen als vestigingsplaats voor de slacht-
offers van de oorlog. De stad neemt steeds meer oorlogs-
slachtoffers op en geeft hun onderdak. Deze mensen heb-
ben door de oorlog hun familieleden verloren, hun huizen en 
hun bestaansgrond. Malakal is een overwegend christelijke 
stad. Ook het geloof van de ontheemden is aan het wankelen 
gebracht door de gebeurtenissen. Daarom heeft de Bisschop 
van Malakal de zusters van de congregatie Daughters of Mary 
Immaculate (DMI) uitgenodigd om pastorale zorg te geven aan 
de mensen in zijn Bisdom. 

De zusters van DMI hebben veel ervaring. Zij stellen hun leven 
in dienst van de armsten, gemarginaliseerde groepen en ont-
heemde mensen. Met hun succesvolle programma’s willen zij 
de mensen in Malakal weer hoop en uitzicht bieden. Zij willen 
in de bijna vergeten groep mensen in de regio Kodak pasto-
rale zorg bieden en willen een gemeenschap van gelovigen 
opbouwen. Daarnaast geven ze aandacht aan het sociale en 
economische aspect zoals de ontwikkeling van de landbouw 
en de visserij. Wat de zusters nu als eerste nodig hebben is 
een goed en veilig onderkomen. Het gebouw dat ze hebben 
toegewezen gekregen is nog niet geschikt voor bewoning. 

Wilt u de zusters helpen dan is uw financiële gift van harte 
welkom op rek.nr.: NL93INGB 0000 0087 25 t.n.v. Missio 
Zomeractie 2022.

Lydia Vergouw-Dufrenne

Zondag 2 oktober geven de organisten Joost Doodeman, 
Wendy Leonards, Dirk van Egmond, Iwan van Amsterdam, 
Katalin Somogyi en Ronald Schollaart, de fluitiste Edith 
Heldoorn en de zangeressen Lijda Talboom en Ineke Bos 
een concert. Er is weer een zeer gevarieerd programma, 
waaronder de beroemde mars van Edward Elgar met het 
eveneens beroemde lied “Land of hope and glory”, dat 
natuurlijk door iedereen mag worden meegezongen. 

Het concert begint om 15.00 uur. Er is een pauze met kof-
fie en thee. Na afloop van het concert is een deurcollecte. 
Het adres is: Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113 in Castricum. 

2 OKTOBER ORGELCONCERT 
PANCRATIUSKERK CASTRICUM

Op zondagavond 23 oktober 
kunt u van 18.00 tot 20.00 uur 
luisteren naar de viering van 
diezelfde dag vanuit de Lauren-
tius- of de Mariakerk. Na de 
viering volgt een verhaal over 
Onze Lieve Vrouwe ter Nood: 
het Mirakel van de Runxput 
(“het Putje van Heiloo”) uit het 
jaar 1713. 

U kunt Heemskerk FM bereiken 
via de ether kanaal 107.8 en 
digitaal via Ziggo kanaal 782.

HEEMSKERK FM

NEEM EENS KIJKJE OP DE VERNIEUWDE 
WEBSITE VAN ONZE PAROCHIE: 

www.laurentius-maria.nl



Uit het Doopboek
21 aug. Cato Bovendeerd
 Emmy 
 Andriessestraat 347,
 Amsterdam

Uit het Huwelijksboek
22 okt. Huwelijk echtpaar 
 Anne-Marie Bleeker 
 en Chris Ramaakers
 Hobbemastraat 15
 Genadekapel Heiloo, 
 14.00 uur

Uit het Rouwboek
15 aug. Paulina Backhoven-
 Cussoy (98)
 Huize Agnes, 
 Zamenhof 65
17 aug. Schelte Tuinstra (88)
 Mokstraat 16
19 aug. Gerardus Koelman 
 (83)
 Verhammestraat 2

24 aug. Dick Walter (83)
 J. Ruijsdaellaan 30, 
 Schagen
24 aug. Nicolaas Blankendaal 
 (90)
 Herman de Manln. 2, 
 Rosmalen
29 aug. Ida Takken-
 Pennekamp (90)
 Westerheem 10

Opbrengst collectes
13/14 aug. € 279,70
20/21 aug. € 297,55
27/28 aug. € 323,20

Kerkbijdrage
Per eind augustus 2022 
is de stand gekomen op 
€ 57.392,77. 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)
Kapelaan Jaider Chantre Sánchez 
(tel: 06-82927482)
Pastor Anton Overmars 
(tel.: 06-28963045)
Diaken Marcel de Haas 
(tel.: 06-30539841)

Locatieteam Heemskerk
Bert Jan Rozestraten 
(ged. voorzitter)
Hans Duin (penningmeester)
Rita Dufrenne (lid)
Marieke Berends (coördinator)

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

REGIOBESTUUR SAMEN-
WERKINGSVERBAND 
DE HEILIGE FAMILIE

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

Parochies 
samenwerkingsverband
H. Laurentius/H. Maria (H'kerk)
OLV Geboorte (Uitgeest)
De Goede Herder (Castricum)
St. Eloy (Beverwijk-Wijk a. Zee)
H. Jozef (Velsen-Noord)
HH. Twaalf Apostelen (B'wijk)

Regiobestuur
Pastoor Ruben Torres, voorz.
Bert Jan Rozestraten, 
ged. voorzitter (Heemskerk)
Wim van der Meer, secretaris 
(Castricum)
Wilma Groot (Uitgeest)
Wim Brugman (Uitgeest)
Rita Dufrenne (Heemskerk)
Mariëtte Mantel (Castricum)
Saskia Bos, (B'wijk-Wijk a. Zee) 
Cor Hienkens (B'wijk-Wijk a. Zee) 
Leny Dekker, (Velsen-Noord)
Martin van Kleef (Beverwijk)

2 okt. Orgelconcert in Pancratiuskerk (15.00 uur)
8 okt. H. Vormselviering (Pancratiuskerk)
11 okt. Informatieavond Eerste H. Communie
23 okt. Kienen voor Lourdes (De Jansheeren, 13.00 uur)
23 okt. Uitzending Heemskerk FM (vanaf 18.00 uur)
28 okt. Informatieavond H. Vormsel (Mariakerk, 19.30 uur)

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 3 (nov.) 10 okt.
Nr. 4 (dec.) 14 nov.

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.   

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

Za. 1 okt. 
19.00 uur

Zo. 2 okt. 
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastor Overmars
Laurentiuskoor

Woord- en Communieviering
Diaken De Haas
Samenzang met zangduo

Za. 1 okt. 

Zo. 2 okt.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Pastor Overmars
JKH

Za. 8 okt.

Zo. 9 okt.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Samenzang met cantor

Za. 8 okt.
19.00 uur

Zo. 9 okt.
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden
Mariakoor

Eucharistieviering
Rector De Wit
Koor Intermezzo

Za. 15 okt.
19.00 uur

Zo. 16 okt.
11.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Samenzang met cantor

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Heren Laurentiuskoor  
(Gregoriaans)

Za. 15 okt.

Zo. 16 okt.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistie-/Gezinsviering
Kapelaan Chantre Sánchez / 
Diaken De Haas
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Za. 22 okt.

Zo. 23 okt.
11.00

Geen viering

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden
Laurentiuskoor

Za. 22 okt.
19.00 uur

Zo. 23 okt.
11.00 uur

Eucharistieviering
Father Mathew
Mariakoor
 
Eucharistieviering
Pastoor Torres
Samenzang met cantor

Za. 29 okt.
19.00 uur

Zo. 30 okt.
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Samenzang met dames 
Laurentiuskoor

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Samenzang met cantor

Za. 29 okt.

Zo. 30 okt.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden
Samenzang

Di. 1 nov.

Wo. 2 nov.
19.00 uur
Allerzielen

Geen viering 

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Laurentiuskoor

Di. 1 nov.
19.00 uur
Allerheiligen

Wo. 2 nov.

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Mariakoor

Geen viering 

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur  

Eucharistieviering, Pastor Overmars of  
Pastoor Van der Linden.

Vieringen door de week:
• Iedere woensdag om 18.40 uur  

Rozenkransgebed.
• Iedere woensdag om 19.00 uur (m.u.v. woe. 

2 nov.) en iedere donderdag om 9.00 uur 
Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden.

OPENINGSTIJDEN
KERKHOF: 

van 9.00 tot 19.00 uur

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 (secr.). 

60+? WORD DAN LID VAN KBO HEEMSKERK


