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Dit is een uitgave 
van R.K. Parochie 

H. Laurentius / H. Maria
Heemskerk

TWEE TORENS... 
ÉÉN PAROCHIE

In dit nummer o.a.: 

• De Gerardus Kalender  
is er weer! Bestel ‘m nu!

• Beheerders Laurentiuskerkhof  
maken zich op voor Allerzielen

• Kinder- en jeugdgroepen  
gaan enthousiast van start

FAMILIEDAGEN

belangrijk doel van de fami-
liedagen is om verbinding 
tussen de parochianen te 
creëren. Wanneer de mensen 
alleen op zondag naar de kerk 
gaan, leren ze elkaar nog 
niet direct goed kennen en 
met een hele dag van samen 
activiteiten doen, gaat dat 
natuurlijker veel makkelijker. 

Zo’n dag bevat een mooi pro-
gramma met spel, ontmoeting 
en verdieping en we vieren 
feestelijk een eucharistievie-
ring met alle gezinnen. Het 
idee is tevens dat gezinnen 
die anders de weg naar de 
kerk niet zo makkelijk kun-
nen vinden, via deze laag-
drempelige en gevarieerde 
activiteit kunnen aansluiten 
bij de groep. Zo mogen zij de 
waarde van ons geloof op een 
verrassende manier ontdek-
ken en tevens al een stuk 
gemeenschap ervaren. De 
familiedag is een hulpmid-
del om een vitale geloofsge-
meenschap op te bouwen. 
In een tijd waarin kerken 
moeten sluiten vanwege lage 
bezoekersaantallen is dat van 
groot belang. Wat mij betreft 

In de Mariakerk wordt sinds het voorjaar een nieuw ini-
tiatief binnen de parochie ontplooid: de familiedagen. In 
de vorige Helm was hier al een mooi artikel aan gewijd 
en in deze “Stille Kracht” mag ik er met dank aan Pilar, 
Annemarie en Marleen nog wat meer over vertellen.

zou de familiedag daarom wel 
iedere maand georganiseerd 
mogen worden. Misschien in 
een iets eenvoudiger vorm, 
omdat de huidige opzet – die 
wel heel goed is – heel veel 
tijd en voorbereiding vraagt”. 

Organisatie
Over voorbereiding gespro-
ken: daar heeft de familie 
Nuñez Casanova in Heems-
kerk een flink aandeel in. 
Sindo en Pilar zijn niet alleen 
heel actief betrokken bij 
diverse kinder- en jeugdca-
techese-activiteiten in onze 
Parochie, maar zij zijn nu ook 
belangrijke drijvende krachten 
bij de familiedagen. Pilar ver-
telt: “We zijn heel enthousiast 
over dit initiatief. Je merkt 
dat er bij heel veel gezin-
nen behoefte is aan zowel 
geloofsverdieping als aan ont-
moeting en samen activitei-
ten ondernemen. Op de fami-
liedagen combineren we deze 
dingen. Ik benader veel men-
sen persoonlijk en merk dan 
dat ze graag willen komen. 

Ook ben ik heel blij dat 
Kapelaan Jaider bereid is 
gevonden om mee te doen 
op deze dagen. Hij kan als 
Priester bepaalde zaken van 
het geloof heel goed uitleg-
gen. We hebben bijvoorbeeld 
al gesproken over de Heilige 
Drie-eenheid: de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest. 
Kapelaan Jaider wist op een 
heel begrijpelijke manier de 
theologische hoofdpunten 
van dit thema toe te lichten. 
We bieden de catechese en 
bijbehorende activiteiten ove-

rigens afgestemd op leeftijd 
aan, zodat iedereen er opti-
maal profijt van heeft”.

Catechese per leeftijds-
groep
In totaal zijn er vijf leeftijds-
groepen. De volwassenen zit-
ten in een eigen groep en de 
kinderen worden ingedeeld 
in de groepen 4-6 jaar, 7-8 
jaar, 9-10 jaar en 11 jaar en 
ouder. Pilar vertelt dat Anne-
marie vanuit haar onderwijs-
ervaring hier een heel mooie 
inbreng bij heeft. Ze heeft 
een format opgezet wat nu 
voor alle leeftijdsgroepen toe-
pasbaar is. 

Het ‘geheim’ zit erin dat er 
steeds een optimale afwis-
seling is van inspanning en 
ontspanning. En bij alle acti-
viteiten wordt ervoor gezorgd 
dat deze een link hebben met 
het hoofdthema van de dag. 
Een creatief knutselwerk mag 
natuurlijk ook niet ontbre-
ken. Zo hebben de deelne-
mers bijvoorbeeld een drie-
luik gemaakt, net zoals het 
beroemde ‘Lam Gods’ van de 
gebroeders Van Eyck uit Gent. 
Dat was een goede manier 
om de Heilige Drie-eenheid 
uit te drukken. 

Spellen
Annemarie geeft aan dat de 
spellen een belangrijk ele-
ment bij de catechese zijn. 
Meestal begint de familie-
dag - na de Heilige Mis en de 
koffie/thee - met een groot 
spel waar jong en oud aan 
meedoet. Daarna is iedereen 
lekker ‘los’ en kan het inhou-
delijke deel beginnen. Hierbij 
wordt het thema eerst met 
een toneelstuk uitgebeeld en 
dan volgt de eigenlijke cate-
chese. Deze vindt zogezegd 
plaats in groepjes per leef-
tijd, waarbij er tussendoor 
nog regelmatig andere spel-
len worden gedaan. Immers, 
door in beweging te komen, 
blijven de kinderen (maar ook 
de volwassenen) beter bij de 
les. Wanneer ze alleen maar 
volgestopt worden met infor-
matie, bestaat het gevaar dat 
ze overprikkeld raken en dat 
is uiteraard niet gewenst. Een 
spel kan bijvoorbeeld zijn: 

“stap over de lijn”. Er wordt 
dan een vraag gesteld en 
als je het er mee eens bent, 
stap je over de lijn. Balspel-
len worden ook regelmatig 
ingezet, want ook daarbij 
blijft men lekker in beweging. 
En natuurlijk wordt er af toe 
muziek gemaakt. Zingen is 
immers dubbel bidden, wordt 
wel eens gezegd!

Hapje en drankje
Bij een familiedag wordt 
natuurlijk de inwendige mens 
niet vergeten. Velen dragen 
hieraan een steentje bij, 
zodat er op de afgesproken 
tijden steeds een kopje kof-
fie of thee voor de volwassen 
en limonade voor de kinde-
ren klaar staat. De afgelopen 
twee familiedagen werd er 
op het einde zelfs een geza-
menlijke maaltijd georgani-
seerd om het feest compleet 
te maken. Mijn indruk is dat 
deze familiedagen in een 
grote behoefte voorzien en 
dat de kerk in Heemskerk en 
omstreken met dit initiatief 
nog zeer vitaal is! Een groot 
compliment dus voor de ini-
tiatiefnemers, die er op deze 
manier voor zorgen dat het 
Evangelie van Jezus Christus 
voor veel mensen weer een 
belangrijke rol in hun leven 
krijgt.

Richard Numan

Het belang van gezinnen
Paus Franciscus kondigde het 
jaar 2021 aan als gezinsjaar. 
Hiermee wilde hij het belang 
van gezinnen voor kerk en 
samenleving extra onder de 
aandacht brengen. Op diverse 
plaatsen in het Bisdom werd 
toen nagedacht over de wijze 
waarop Parochies hier invul-
ling aan kunnen geven. 

Een van de ideeën was toen 
om familiedagen te organi-
seren. Marleen, de zus van 
kapelaan Teun Warnaar, pro-
beert nu namens het Bisdom 
dit initiatief op meerdere 
plaatsen van de grond te krij-
gen. In Hoorn, Almere en ’t 
Gooi wordt dit project in de 
steigers gezet en in Scha-
gen, Haarlem en Heemskerk 
loopt het al. Binnen onze 
eigen Parochie zijn de twee 
familiedagen die tot nu in de 
Mariakerk zijn gehouden zelfs 
supergoed geslaagd en deze 
worden nu gezien als een 
voorbeeld voor de rest van 
het Bisdom! 

Verbinding
Marleen licht toe: “Een 

Een toneelstukje tijdens een familiedag.

WIJKCONTACT 
VRAAGT 
VERSTERKING
Aandacht is een mooi 
cadeau

Wie komt de Werkgroep 
Wijkcontact versterken? 
Een uurtje beschikbaar-
heid in de week helpt al 
enorm! Dat moet toch in 
menig agenda in te plan-
nen zijn? 

Als u zich wilt aanmelden, 
bent u meer dan welkom! 
Het Parochie-
secretariaat 
wacht op uw 
telefoontje 
(tel. 232220).  



November
Het is november. De dagen 
worden steeds korter en de 
nachten langer. Wij maken 
het weer gezelliger in huis. 
Misschien heeft u kaarsen 
branden. Buiten hangt de 
feestverlichting er al. Wij 
vierden Allerheiligen. Wij 
vierden Allerzielen. Mis-
schien heeft u dit jaar een 
dierbare verloren. Vele 
uitvaarten hebben dit jaar 
in onze Parochies plaats-
gevonden. Velen hebben 
wij, pastores, samen met 
u naar het graf gebracht, 
of misschien u uw dierbare 
naar het crematorium.

Ga met God
Op het moment dat ik 
dit schrijf klinkt uit mijn 
muziekbox het lied: Ga met 
God en Hij zal met je zijn. 
Alsof het zo moet zijn. Een 
prachtig lied. Een prachtige 
tekst en een mooie melo-
die. Een lied dat geregeld 
gezongen wordt bij een 
afscheidsviering. Vaak kun 
je uit teksten van liederen 
troost halen. Vooral ook 
uit dit lied. En ik moet u 
zeggen dat dit lied mij erg 
heeft geraakt bij de her-
denking van de MH17. Het 
werd als slotlied gezongen.

De tekst luidt:

Ga met God en Hij zal
met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost
en zegen.
Ga met God en Hij zal 
met je zijn.

Ga met God en Hij zal 
met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels 
spreiden
Ga met God en Hij zal 
met je zijn

Ga met God en Hij zal 
met je zijn
tot wij weer elkaar 
ontmoeten
in Zijn naam elkaar 
begroeten
Ga met God en Hij zal 
met je zijn

Ga met God. De zin “tot wij 
weer elkaar ontmoeten” 
klinkt terug in de zegen-
bede die ik altijd uitspreek 
bij een afscheidsviering in 
de absoute over de gestor-
vene. Een Ierse zegenwens 
die je uitspreekt tegen een 
levende.

‘Moge de weg voor u een 
begaanbaar pad zijn, Moge 
de wind u steeds in de rug 
waaien, moge de zon met 
zijn warmte u in het gezicht 
schijnen, en de regen op 
milde wijze uw velden 
besproeien, en moge God 
u, tot wij elkaar weer mis-
schien mogen ontmoeten, 
bewaren in de palm van zijn 
hand.’

Troost
Ik hoop dat als u troost 
nodig heeft u een beetje 
troost mag ondervinden 
uit teksten, uit gedichten 
die geschreven zijn. Troost 
omdat je een dierbare hebt 
verloren, troost omdat er 
iets gebeurd is in je omge-
ving wat je geraakt heeft. 
Troost vanwege de oorlog 
in Oekraïne, wat staat het 
land nog te wachten, wat 
staat de wereld te wach-
ten. Troost omdat er de 
komende jaren kerken 
gesloten worden. U heeft 
waarschijnlijk gelezen dat 
het Bisdom vele kerken wil 
sluiten wegens verminde-
ring kerkbezoek, wegens 
kosten. Zelf heb ik tijdens 
mijn stage in Amsterdam-
Noord te maken gehad met 
kerksluitingen. Moeilijk om 
los te laten. 

Verwachting
Het is november. Wij vie-
ren Sint Maarten. Vrijwel 
meteen daarna komt Sint 
Nicolaas weer in ons land. 
En het laatste weekend 
van deze maand begint de 
advent. Verwachten. Wat 
mogen wij verwachten … 
Wachten op wat komen 
gaat … Advent. 

In de chaos van het leven 
ontstaat een stilte. In de 
onrust van mijn hart ont-
wikkelt zich een vrede. In 
het donker van de dagen 
wordt het langzaam lich-
ter… lees ik op internet. 

Moge het inderdaad lich-
ter worden om ons heen, 
op onze wereld. Als alles 
duister is, ontsteek dan 
een lichtend vuur, vuur dat 
nooit meer dooft. Ik wens 
u troost toe, ik wens u licht 
toe, ik wens u vrede!

Marcel de Haas
Diaken

Op het moment van het 
schrijven van dit stukje 
komen de eerste aanmeldin-
gen van de eerste communi-
canten van 2023 binnen en 
zijn we gestart met het - nu al 
traditionele - feestelijke diner, 
met als doel kennis te maken 
met elkaar en met het feest 
van de Heilige Communie. De 
kinderen vinden dit altijd een 
leuke manier om samen te 
beginnen. 

Tijdens het diner vertellen wij 
de kinderen het verhaal van 

De avond voordat de jonge-
ren het Heilig Vormsel zou-
den ontvangen, kwamen ze 
nog een laatste keer samen 
in de Sint Pancratiuskerk te 
Castricum om in grote lijnen 
de aankomende Eucharistie-
viering te oefenen. In de tus-
sentijd werd de kerk door een 
aantal ouders versierd: met 
ballonnen, slingers en met de 
schilderijen die de jongeren 
zelf geschilderd hadden, ook 
was één daarvan gemaakt 
door Mgr. Johannes Hendriks.

Op zaterdag 8 oktober moch-
ten 20 vormelingen het H. 
Vormsel ontvangen, dit door 
onze vormheer Mgr. Johan-
nes Hendriks in de prachtig 
versierde Sint-Pancratius-
kerk. Pastoor Ruben Torres 
en Kapelaan Jaider conce-
lebreerden bij de Heilige 
Mis. Verder werd er prachtig 
gezongen door een tijdelijk 
aangesteld jongerenkoor Hei-
lige Cecilia.

We gaan ook weer van start 
met een nieuwe groep jon-
gens en meisjes die hopelijk 
in juni 2023 het H. Vormsel 

De Gerarduskalender, uitge-
bracht door Klooster Wittem, 
is een scheurkalender met 
elke dag op de voorkant een 
spreuk die opbeurt of aan-
zet tot nadenken, onder het 
motto: “elke dag een beetje 
spirit!” Op de achterkant 
staan afwisselend moppen, 
gedichten, bezinningsteksten, 

het eerste Joodse Paasfeest, 
het Pesach. Jezus vierde ook 
dit Paasfeest met zijn vrien-
den en de laatste keer dat 
Hij dit deed, veranderde Hij 
dit feest in het feest van de 
Communie.

mogen ontvangen. We komen 
op zondag 6 november voor 
het eerst samen, zodat de 
jongeren kennis met elkaar 
kunnen maken tijdens een 
diner. Kinderen uit groep 8 
van de basisschool kunnen 
zich hiervoor aanmelden en 
voor meer informatie kunt 
u bij Sindo Núñez Queija 
terecht (e-mail: heiligvormsel-
groep@gmail.com.

Mede namens Kapelaan Jaider 
en de vormselbegeleiders, 
Daniëlle Hummel

puzzels en informatie over 
verschillende onderwerpen. 
De kalender is bedoeld om 
elke dag goed te kunnen 
beginnen. 

De spreuk op de voorkant en 
de moppen, puzzels en infor-
matie op de achterkant geven 
u aan het begin van de dag 
een positief gevoel. 

De kalender wordt elk jaar 
met zorg en plezier samenge-
steld door personeel en vrij-
willigers rondom Klooster Wit-
tem. De opbrengst komt ten 
goede aan alle activiteiten 
die vanuit Klooster Wittem 
worden georganiseerd (zie 
ook www.kloosterwittem.nl). 

De Gerardus kalender, 
inclusief schild, kost: € 9 
en is verkrijgbaar bij: 
Elly Dantuma (tel. 238407).

Dit schooljaar zullen de kin-
deren veel over God en Jezus 
leren. In november zullen de 
eerste kindermiddagen over 
God de Schepper gaan en 
hoe het gekomen is dat wij 
een redder nodig hebben.

Wilt u voor alle communicant-
jes en voor ons, de begelei-
ders, bidden? 

Alvast bedankt namens de 
kapelaan en de begeleiders 
van de communiegroep.

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERIGEN

NIEUWS VAN DE VORMELINGEN

GERARDUS KALENDER
ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT

KICA NIEUWS
Op 8 oktober mochten 
wij 13 nieuwe kinderen 
verwelkomen bij de 
KiCa-Club. We zijn heel 
blij met zoveel kinderen 
en hebben weer twee 
groepen gemaakt. Anders 
dan wat wij eerder hadden 
vermeld, gaan we dit jaar 
de gelijkenissen die Jezus 
ons vertelde behandelen. 
De kinderen kregen een 
mooie werkmap met zes 
verhalen. 

Bij iedere KiCa-avond 
zullen wij het over 
een verhaal hebben. 
We begonnen met 
de gelijkenis van Het 
verloren schaap (of 
de Goede Herder). De 
kinderen hoorden wat 
een gelijkenis is en 
dat Jezus gelijkenissen 
vertelde om ons, vooral, 
over God, Zichzelf, het 
Koninkrijk van God en 
de Hemel te vertellen. 
Nadat wij het verhaal uit 
de kinderbijbel hadden 
voorgelezen gingen wij 
vragenspelletjes doen, 
waarbij de kinderen 
door de ruimte moesten 
bewegen. Op deze 
actieve manier leerden 
de kinderen het verhaal 
en er werden veel vragen 
gesteld en beantwoord! 
We maakten een mooi 
knutselwerkje en keken 
samen naar een film 
over het leven van Jezus. 
Deze film zullen wij in 
delen bekijken, zodat de 
kinderen Jezus steeds 
een beetje beter leren 
kennen. We vonden het 
een geslaagde avond!

De volgende KiCa-avond 
is op donderdag 3 
november.

Pepita, Annette en Pilar



UIT HET REGIOBESTUUR

De vergadering van 29 sep-
tember wordt met gebed 
geopend door Kapelaan 
Jaider. Het is de gedenk-
dag van de aartsengelen 
Michaël, Gabriël en Rafaël. 
Kapelaan Jaider voelt zich in 
het bijzonder aangetrokken 
tot de aartsengel Michaël. 
Hij is de beschermengel van 
rechtvaardigheid, van gena-
de en van gerechtigheid. 
Wij allemaal kunnen in deze 
hectische tijden, waarbij 
we van de ene crisis in de 
andere crisis rollen, wel een 
beetje steun van de aarts-
engel Michaël gebruiken. 

Emotionele keuzes
In de vorige Helm berichtte 
ik u over de besturendag 
van 10 september in Heiloo. 
Daarin meldde ik u dat de 
financiële positie van vele 
Parochies in ons Bisdom 
is verslechterd. Door het 
teruglopende kerkbezoek 
en dalende inkomsten, de 
dramatische ontwikkeling 
van de energieprijzen en de 
na-ijlende effecten van de 
coronacrisis wordt een aan-
tal Parochies nog verder ‘in 
het rood’ geduwd.  

In de komende vijf jaar zul-
len naar verwachting 99 
kerken in ons Bisdom de 
deuren moeten sluiten. Het 
is financieel niet mogelijk 
alle kerken open te houden. 
Het Bisdom hanteert bij 
deze sanering een investe-
ringsstop, zolang een regio 
geen keuze maakt welke 
kerken een centrale func-
tie hebben dan wel ‘steun-
punt’ zullen blijven en welke 
kerken worden afgestoten 
middels herbestemming en/
of verkoop. Kerken die als 
‘steunpunt’ worden aange-
merkt, kunnen voorlopig nog 
worden gehandhaafd, maar 
daarvoor worden alleen zeer 
beperkte, noodzakelijke 
investeringen in het gebouw 
nog toegestaan. Op 15 sep-
tember spraken regiosecre-
taris Wim van der Meer en 
ik met een afvaardiging van 
het Bisdom over de ontwik-
kelingen in onze regio en 
de negen kerken die onze 
regio (nog) telt. In dit sta-
dium zijn door het Regio-
bestuur de Laurentiuskerk 
(Heemskerk), de Pancratius-
kerk (Castricum) en de OLV 
Geboortekerk (Uitgeest) als 
kerken met een regiofunc-
tie aangewezen, niet in de 
laatste plaats omdat deze 
kerken beschikken over een 
uitstekend onderhouden 

begraafplaats die bijdraagt 
tot de exploitatie van deze 
Parochies. 

Wat er met de andere ker-
ken gaat gebeuren, zal de 
komende jaren per locatie 
steeds zorgvuldig worden 
beoordeeld en de besluit-
vorming daarover is mede 
afhankelijk van het meten 
van de vitaliteitscriteria 
die het Bisdom hanteert. 
Denkt u daarbij aan het 
aantal reguliere kerkgan-
gers, actieve vrijwilligers en 
andere cijfers inzake kerkbe-
trokkenheid (aantal dopen, 
communicanten, uitvaarten, 
etc.). Het Regiobestuur heeft 
daarbij voortdurend contact 
met de locatieteams van de 
zes Parochies. 

Het ultieme doel van het 
Bisdom is in deze tijden 
van krimp te komen tot een 
beperkt aantal levensvat-
bare, centrale kerken van 
waaruit we onze geloofs-
boodschap kunnen uitdra-
gen en nieuwe initiatieven 
kunnen starten. Een bijzon-
der uitdagende en lastige 
opdracht voor alle Parochie-
bestuurders, omdat niemand 
wil dat ‘zijn of haar kerk’ 
sluit. Maar die bestuurders 
moeten in samenspraak 
met het Pastoresteam wel 
het voortouw nemen, omdat 
het reguliere en frequente 
onderhoud van onze kerk-
gebouwen, veelal rijks- of 
gemeentelijke monumenten, 
ook doorgang moet vinden.

Pastor Anton Overmars 
verlaat pastoraal team
Pastor Anton Overmars heeft 
op eigen verzoek aangege-
ven zich te willen terugtrek-
ken als voorganger in onze 
regio. Een extern gezond-
heidsadvies ligt hieraan 
ten grondslag. Persoonlijk 
betreur ik deze ontwikkeling: 
we verliezen met hem een 
bevlogen Maria-aanhanger 
en deskundig prediker én 
het pastorale team wordt 
hierdoor weer kleiner. Uiter-
aard respecteer ik zijn 
besluit wel. Namens onze 
regio wil ik Pastor Anton 
Overmars van harte bedan-
ken voor zijn dienstbaar-
heid in onze regio en wens 
ik hem alle zegen en goeds 
toe! 

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Woensdag 2 november is het 
Allerzielen. Na de viering van 
19.00 uur in de kerk kunt u 
het kerkhof bezoeken. Voor 
de kerkhofvrijwilligers is het 
eigenlijk een vanzelfspre-
kendheid om op deze avond 
dienstbaar te zijn aan hen 
die hun nabestaanden komen 
herdenken.

Al weer vele jaren wordt het 
kerkhof door de vrijwilligers 
voorzien van stemmige ver-
lichting. Ook de verlichting 
van de kerk zelf doet daar 
fantastisch in mee dankzij 
de prachtige gebrandschil-
derde kerkramen. Hieraan 
voorafgaand worden diverse 
lichtmasten opgericht en 

elektrakabels uitgerold. Enige 
dagen vóór 2 november wor-
den circa 100 tuinfakkels en 
een aantal Zweedse fakkels 
geplaatst. Makkelijk gezegd, 
maar er zit best veel werk in: 
100 tuinfakkels met olie vul-
len en lonten controleren. Als 
de mensen uit de kerk komen 
en het kerkhof opgaan, staan 
wij klaar op het toegangspad 
om te helpen de uitgereikte 
lichtjes aan te steken. Voor 
goede doorstroming van de 
bezoekers staan wij dan iets 
verderop waar het pad breder 
is. Als ook het weer mee-
werkt, dan kan het een zinvol-
le herdenkingsavond worden. 
En dan de dagen erna worden 
de verlichting, kabels en fak-

kels weer verwijderd: ook dat 
hoort erbij.

Mede namens de vrijwilligers 
wensen wij alle bezoekers 
een goede herdenking.

Het Beheer

NIEUWS LAURENTIUSKERKHOF

Dit jaar loopt de Bisschoppelijke Adventsactie van 26 novem-
ber t/m 18 december. Met het thema ‘Ieder kind een goede 
start’ wil Adventsactie ontwikkelingsdoelen ondersteunen 
waarin alle kinderen een goede start in het leven gegund 
wordt. 

De ontwikkeling van kinderen in hun eerste levensjaren 
bepaalt hun kans op een goede toekomst en ontsnapping uit 
extreme armoede. Ieder kind heeft recht op een goede start 
in het leven, maar de kansen hierop zijn nogal ongelijk ver-
deeld in de wereld. Volgens het Verdrag van de Rechten van 
het kind uit 1989 hebben alle kinderen het recht in leven te 
blijven en zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Met name 
hun eerste vijf levensjaren zijn essentieel voor hun lichame-
lijke, emotionele, verstandelijke en mentale ontwikkeling. Een 
achterstand die een kind in deze periode oploopt, kan het 
later niet of nauwelijks meer inhalen. Kinderen die een gezon-
de start in het leven maken, krijgen de kans hun talenten ten 
volle te ontwikkelen. Zij kunnen opgroeien tot zelfstandige, 
actieve volwassenen en bijdragen aan de ontwikkeling van 
hun (lokale) gemeenschap. Ondervoeding vormt een ern-
stige bedreiging voor de vroege ontwikkeling en veroorzaakt 
bijna de helft van alle sterfgevallen van kinderen tot vijf jaar. 
Ondervoeding maakt kinderen extra vatbaar voor infectieziek-
ten, zoals longontsteking, diarree en malaria. Ook kunnen zij 
zich lichamelijk, verstandelijk, emotioneel en sociaal niet nor-
maal ontwikkelen. 

Adventsactie steunt in 2022 vier projecten die elk op hun 
eigen manier bijdragen aan een betere toekomst voor jonge 
kinderen. Deze vier projecten zijn in El Salvador, Sierra Leone, 
DR Congo en Somalië. In de volgende Helm zal ik meer vertel-
len over de projecten. 

Uw gift is van harte welkom op rekening NL 89 INGB 0653 
1000 00 van de Bisschoppelijke Adventsactie t.n.v. 
Adventsactie, Den Haag.

Lydia Vergouw

ALLERHEILIGSTE 
De uitstelling van het Allerheiligste vindt plaats elke eerste vrijdag 

van de maand in de Laurentiuskerk van 13.30 tot 15.30 uur.  

LOURDESWERK HEEMSKERK
OPBRENGST LOURDESFIETSTOCHT 
De Lourdesfietstocht op 18 september jl. heeft ondanks 
het slechte weer (de hele dag plensbuien) toch nog € 530 
opgeleverd!. Onze hartelijke 
dank aan ieder die hieraan 
heeft meegewerkt. 

Joke Hoogeland

GEBED 
ALLERHEILIGEN
Goede Vader in de hemel,
in vreugde gedenken wij 
vandaag
allen die wij heilig noemen
en die ons zijn voorgegaan 
naar U;
zij gelijken op uw Zoon,
in hen bewonderen wij het 
werken van
uw heilige Geest;
in hun leven herkennen wij 
iets
van uw aanwezigheid.

Wij vragen U:
voed in ons de hoop
dat ook wij geborgen zullen 
zijn
in uw liefde,
dat ook onder ons
sporen van uw aanwezigheid
zichtbaar worden,
en geef ons
dat wij 
naar het voorbeeld van de 
heiligen
uw heilige Naam prijzen en 
eren.
Dit vragen wij door Jezus 
Christus,
want Hij alleen is de Heilige,
Hij alleen de Heer;
in tijd en eeuwigheid.
Amen.

Op zondagavond 13 november 
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 
de H. Maagd Maria, de moeder 
van God. 

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

HEEMSKERK FM



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
20 sep. Janny Langendijk-
 van Huijssteden (84)
 De Hoven 43
1 okt. Peter Jansen (58)
 C. Huygensstraat 92
2 okt. Johanna v.d. Heide-
 Bleijendaal (94)
 Peperstraat 17, 
 Beverwijk

4 okt. Alida Groot-van Tunen 
 (90)
 Luttik Cie 47
5 okt. Cornelia van der Kolk-
 Schut (98)
 Westerheem 411

Opbrengst collectes
3/4 sept. € 367,40
10/11 sept. € 276,00
17/18 sept. € 342,86
24/25 sept. € 331,11
1/2 okt. € 449,80
8/9 okt. € 325,50

Kerkbijdrage
Per eind september 2022 
is de stand gekomen op 
€ 58.939,54. 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)

1/2 nov. Allerheiligen/Allerzielen
3 nov. KiCa-avond
13 nov. Uitzending Heemskerk FM (vanaf 18.00 uur)
20 nov. Christus Koning
26 nov. Eerste zondag Advent

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 4 (dec.) 14 nov.
Nr. 5 (jan.) 12 dec.

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

Di. 1 nov.

Di. 2 nov.
19.00 uur
Allerzielen

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Laurentiuskoor

Di. 1 nov.
19.00 uur
Allerheiligen

Di. 2 nov.

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Mariakoor

Geen viering 

Za. 5 nov.

Zo. 6 nov. 
11.00 uur

Geen viering 

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Heren van het Laurentiuskoor

Za. 5 nov. 
19.00 uur

Zo. 6 nov. 
11.00 uur

Eucharistieviering
Father Mathew 
Samenzang met cantor

Woord- en Communieviering
Diaken De Haas
JKH

Za. 12 nov.
19.00 uur

Zo. 13 nov.
11.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Samenzang met cantor

Eucharistieviering
Rector De Wit
Samenzang met zangduo

Za. 12 nov.

Zo. 13 nov.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Samenzang met cantor

Za. 19 nov.

Zo. 20 nov.
11.00 uur
Christus 
Koning

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Laurentiuskoor

Za. 19 nov. 
19.00 uur
Christus 
Koning

Zo. 20 nov.
11.00 uur
Christus 
Koning

Eucharistieviering
Father Mathew
Mariakoor

Woord-/Communie-/Gezinsviering
Diaken De Haas
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Za. 26 nov.
19.00 uur
Eerste Advent

Zo. 27 nov.
11.00 uur
Eerste Advent

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Gastkoor ‘Schola Cantorum 
Mistúra’

Eucharistieviering
Voorganger nog niet bekend
Koor Intermezzo

Za. 26 nov.

Zo. 27 nov.
11.00 uur
Eerste Advent

Geen viering

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Samenzang met cantor

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. wo. 

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

NOODFONDS HEEMSKERK:

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

Gironr.: 8030664

NEEM OOK EEN KIJKJE 
OP DE VERNIEUWDE 
WEBSITE VAN ONZE 

PAROCHIE:

www.laurentius-maria.nl

OPENINGSTIJDEN
KERKHOF: 

van 9.00 tot 17.00 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

Invulling van de liturgen is onder voorbehoud
De actuele agenda vindt u op www.laurentius-maria.nl/vieringen


