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TWEE TORENS... 
ÉÉN PAROCHIE

In dit nummer o.a.: 

• Kom op 18 december naar 
de Kerstbios en Knutselmiddag

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

• Drie koorjubilea bij Laurentiuskoor

• Rozenkransgebed vóór  
zondagviering

HET STREAM TEAM VAN DE REGIO

nog drie heren: Niek Groot 
(Uitgeest), Maarten Mantel 
(Castricum) en Bart Hoogen-
bosch (Castricum). Daarnaast 
zijn verschillende mensen in 
de diverse Parochies nauw 
betrokken bij het faciliteren 
van wat nu het Stream Team 
is gaan heten. Wim van der 
Meer (Castricum) heeft daar-
bij een belangrijke ondersteu-
nende rol gespeeld om goede 
apparatuur aan te kunnen 
schaffen. En wanneer nodig 
worden andere vrijwilligers 
gevraagd een handje te hel-
pen, zoals Chris Ramaakers 
die Sander bijstond om de 
twee camera’s te kunnen 
bemannen bij het toedienen 
van het H. Vormsel in de Pan-
cratiuskerk in oktober. Twee 
camera’s? Jazeker! Er is in de 
loop van de tijd heel wat ver-
anderd.

Het begin van 
de livestreams
Technisch was het in het 

Tijdens de coronapandemie waren er wekelijks een of 
meer Heilige Eucharistievieringen in onze regio live via 
YouTube op het kanaal ‘Katholieke Kerk Regio 0251’ te 
volgen. Inmiddels met een veel lagere frequentie, maar 
de heren van het “Stream Team” zijn nog steeds actief. 
Wie zijn zij en wat zijn de plannen nu de pandemie 
definitief achter ons lijkt te liggen?

begin niet zo hoogstaand. De 
Kapelaan gebruikte de came-
ra van zijn laptop of mobiel, 
die hij op een van de kerk-
banken (die waren natuurlijk 
allemaal leeg) op een sta-
pel boeken legde om op de 
goede hoogte te kunnen fil-
men. Om de geluidskwaliteit 
te verbeteren, kocht hij na 
een paar weken een externe 
microfoon en zonder het te 
weten zette hij daarmee een 
lange reeks van technische 
verbeteringen in gang. Al vrij 
snel vroeg hij Niels Blee-
ker (inmiddels seminarist in 
Heiloo) om te helpen met 
de livestreams. De voortrek-
kersrol van onze regio op dit 
gebied werd duidelijk, toen 
Niels ook gevraagd werd om 
in de kathedraal te gaan hel-
pen met hun YouTube kanaal.

Inmiddels heel normaal
Daarmee waren Kapelaan 
Teun en Niels de eerste twee 
leden van het “Stream Team”. 
Met de hulp van Niels hoefde 
Kapelaan Teun zich minder 
met de techniek bezig te 
houden en werden de vie-
ringen verder “aangekleed” 
met cantors, die Kapelaan 
Teun afwisselend vroeg. Dat 
de vieringen uitgezonden 
werden, was op een gegeven 
moment normaal geworden, 
zelfs toen er weer mensen 
bij de vieringen aanwezig 
mochten zijn en er steeds 
meer beperkingen werden 
opgeheven. Nu, zo’n drie jaar 
later, opereert de technische 
ondersteuning geheel los van 
de Priester die voorgaat in de 
viering. En in de loop van de 
tijd is duidelijk geworden waar 
de apparatuur het beste kan 
staan.

Regionaal 
De samenstelling van het 
team verraadt het al: de 
samenwerking is inmiddels 
regionaal geworden. Daar 
waar de eerste livestream-
vieringen in Uitgeest plaats-
vonden, omdat Kapelaan Teun 
daar toen woonde, werden 
daarna ook vieringen uitge-
zonden vanuit de Mariakerk, 
de Laurentiuskerk, De Pan-
cratiuskerk en de Agathakerk. 
De eerste die Niels kwam bij-

staan was Sander en inmid-
dels is hij de spil in het team 
geworden. Zijn thuisbasis is 
Heemskerk, hij is de eerst 
aangewezene voor vieringen 
in Beverwijk en hij helpt ook 
in Castricum en Uitgeest.

Waarom is het nog nodig?
De vraag die mij de hele tijd 
op de lippen brandde: waarom 
zouden we nu nog vieringen 
uitzenden – mensen kunnen 
toch gewoon naar de kerk 
komen? Daar is Sander heel 
duidelijk over. “Dat is waar, 
maar er kunnen altijd omstan-
digheden zijn waarom iemand 
niet naar de kerk kan komen. 
Natuurlijk kan die dan een 
viering via de tv of van het 
Bisdom kijken, maar er is toch 
behoefte om de vieringen in 
de eigen kerk te kunnen vol-
gen, net zoals dat in de coro-
natijd het geval was.” Sander 
legt verder uit dat het team er 
ook wil zijn voor die parochia-
nen, ook als het er niet zoveel 
zijn. Op die manier houd je 
mensen toch betrokken bij de 
Parochie en blijven ze onder-
deel van onze geloofsgemeen-
schap. Vele jaren konden 
mensen dankzij Ed Taylor en 
Ton Putter via Radio Heems-
kerk eenmaal per maand een 
viering in een van onze kerken 
terugluisteren, maar daar is 
sinds kort helaas een eind 
aan gekomen.

Bijzondere vieringen
“Daarnaast is er ook behoefte 
om bepaalde bijzondere vie-
ringen op afstand bij te kun-
nen wonen.” Sander noemt 
een aantal voorbeelden: 
Doopsel-, Eerste Communie-, 
Vormsel- en uitvaartvieringen. 

Het komt regelmatig voor dat 
familieleden niet aanwezig 
kunnen zijn, omdat ze in het 
buitenland wonen of van-
wege hun gezondheid. “Dan 
is het kunnen volgen van de 
vieringen heel belangrijk; we 
voorzien daarin echt in een 
behoefte.” Bovendien blijven 
de opnamen van de vieringen 
ook naderhand beschikbaar 
via YouTube en zijn daarmee 
een kostbaar aandenken 
aan belangrijke momenten. 
Uiteraard worden uitvaarten 
niet via het openbare kanaal 
uitgezonden of bewaard; de 
familie bepaalt wie toegang 
hebben tot de viering.

Kostbare aangelegenheid
Het aanschaffen van de appa-
ratuur is natuurlijk niet kos-
teloos geweest. De besturen 
in onze regio hebben hiermee 
echter in onze geloofsge-
meenschap willen investeren 
in een tijd die voor alle gelo-
vigen heel moeilijk was. En 
voor de toekomst? Sander: 
“Mensen willen graag een bij-
drage geven om het streamen 
op dit soort momenten moge-
lijk te maken. Daar heb ik wel 
vertrouwen in.” 

Samen Kerk zijn 
Met hun werk geven de leden 
van het Stream Team dus 
invulling aan een heel belang-
rijke taak: Parochies onder-
steunen in het Samen Kerk 
zijn. Namens alle gelovigen 
die daar tijdens en na de pan-
demie veel steun aan hebben 
gehad, en ook in de toekomst 
zullen hebben, wil ik hen van 
harte danken!

Sindo Núñez Queija

Technisch handig
We weten het ons allemaal 
nog heel goed te herinneren: 
de eerste “lock down” op 16 
maart 2020. Opeens moch-
ten we op zondag ook niet 
meer naar de Heilige Mis. 
Onze regio had het geluk dat 
de toenmalige Kapelaan Teun 
Warnaar technisch zo handig 
was dat hij al vrij snel spon-
taan besloot opnames van 
de Mis te maken en die uit 
te zenden via YouTube. De 
eerste was al op 24 maart 
in dat jaar, op de vooravond 
van Maria Boodschap. Hoe 
hebben de livestreams zich 
sindsdien ontwikkeld en 
waarom zijn ze nog steeds 
nodig? Daar praat ik over met 
Sander Zegwaard, een van de 
drijvende krachten achter de 
opnames.

Het team
Op dit moment worden de 
livestreams verzorgd door 
Sander in samenwerking met 

WOENSDAG 14 DECEMBER GULDEN MIS
Woensdag 14 december wordt om 18:00 uur de Gulden Mis 
gevierd in de Mariakerk. Dit wordt ook wel votiefmis of 
Rorate Mis genoemd, die op Quatertemper-Woensdag na 
de derde Zondag van de Advent wordt opgedragen ter ere 
van de H. Maagd. 

Het bijwonen van deze Mis heeft bijzondere waarde, 
vandaar het woord ‘gulden’ (dat betekent voortreffelijk, 
krachtig). Speciaal geldt dit voor mensen die in nood 
verkeren. Deze devotie is ingeburgerd sinds de 15e 
eeuw en komt alleen in sommige landen voor waaronder 
Nederland en België. Iedereen is welkom!!!

Sander Zegwaard, een van de drijvende krachten achter het Stream 
Team.



Hartelijke Kerstgroeten!
De tijd van grote vreugde 
en blijdschap is weer geko-
men. Christus is geboren! 
We roepen allemaal vanuit 
het diepste van ons hart 
“Gloria in Excelsis Deo”!

De boodschap van vreugde 
en dankbaarheid deel ik 
met u in de ware geest van 
deze kerstperiode. 

Het leven kan nog zo druk 
zijn en de tijden nog zo 
drukkend, de inflatie nog zo 
hoog, de Kersttijd herinnert 
ons er toch aan om onze 
hoop op de Heer niet te 
verliezen.

Waardering
Ik ben er zeker van dat 
het jaar 2022 ons een 
nieuwe waardering voor ons 
dagelijks leven en nieuwe 
ervaringen heeft gebracht, 
zeker na het terugdringen 
van de corona-epidemie.

Zegeningen
Hoewel sommigen van 
ons door diepe dalen 
zijn gegaan, door proble-
men met werk, financiën, 
gezondheid, of zelfs het 
verlies van dierbare naas-
ten, zijn er toch ook zege-
ningen op onze weg geko-
men, soms zelfs boven 
onze menselijke verwach-
tingen.

Dank aan God
Deze ervaringen geven bij 
ons een gevoel van ontzag 
en verwondering, zodat we 
niet anders kunnen zeg-
gen dan: “onze dank is aan 
God”.

Trekt u alstublieft in de 
komende weken wat tijd uit 
om deze Kerst - al dan niet 
symbolisch - voor de kerst-
stal te zitten en te beseffen 
hoeveel God van u houdt.

Eeuwig leven
Hij houdt zoveel van u dat 
Hij zijn grote daad van 
nederigheid, namelijk zijn 
lijden en kruisiging, onder-
ging, zodat wij daardoor het 
eeuwige leven zullen ont-
vangen.

Christus toont zijn liefde 
en nederigheid in elke Mis 
wanneer Hij op ons altaar 
werkelijk wordt geboren om 
God met ons te zijn.

“Tempus volat”, zoals een 
spreekwoord in het Latijn 
luidt: “Tijd vliegt”. Inder-
daad, het is nu al decem-
ber en spoedig zullen we dit 
memorabele jaar afsluiten.

Laten we het beste maken 
van de Advent-dagen die 
voor ons liggen, zodat wij 
het huidige jaar tot het eind 
toe waard maken te leven.

Hulp bieden
Wijdt u aan de liefde van 
Jezus in de Heilige Eucha-
ristie, om Hem goed te ont-
vangen en om uw liefde en 
tijd te storten over zijn voe-
ten. En maak het dan ook 
concreet door na te denken 
hoe u in uw omgeving hulp 
kan bieden aan mensen die 
ziek zijn, honger hebben, 
oorlogs- of politieke vluch-
telingen die geen slaap-
plaats hebben, geen toe-
komst meer zien.

Zo kunt u juist deze Kerst-
tijd een weerspiegeling zijn 
van zijn liefde voor u.

Kerstcadeau
Het kerstcadeau dat ik van 
u zou willen hebben is dat u 
van Hem houdt. En laat de 
Kerstviering van dit jaar een 
gelegenheid zijn voor ons 
om het verschil te maken, 
om ons te onderscheiden, 
dus ons leven nieuw en 
waardevol te maken, zodat 
Christus’ geboorte kan wor-
den gevoeld op elk moment 
van ons christelijk leven.

Ik zal graag de Mis voor 
u opdragen, opdat u een 
Zalig en Gelukkig Kerstmis 
zult hebben.

Zalig kerstfeest en Gods 
zegen voor het Nieuwe Jaar.

Ruben M. Torres
Pastoor

Er hebben zich 21 communi-
canten aangemeld om deel 
te nemen aan het eerste H. 
Communie project van onze 
regio. Na het kennismakings-
diner zijn we op 12 november 
begonnen met de kindermid-
dagen. De kinderen hebben 
tijdens de eerste kindermid-

Nadat 20 vormelingen op 8 
oktober het H. Vormsel van 
Mgr. Hendriks ontvangen had-
den, zijn we met een nieuwe 
groep van 17 enthousiaste 
tieners uit onze regio van 
start gegaan met de voorbe-
reidingen voor aankomend 
jaar. Op 6 november zijn we 
écht van start gegaan met 
een feestelijk diner. Zelf heb-
ben de vormelingen de Espla-
nadezaal versierd, de tafel 
gedekt en de toetjes klaarge-
maakt. Het was heel gezellig 
en we hebben al veel geleerd 
over de Geloofsbelijdenis. 

Tijdens de KiCa-avond van 
november hadden wij over de 
gelijkenis van het huis op de 
rots en het huis op het zand 
geleerd. Eerst hadden wij met 
een vragenspel getest of de 
kinderen wisten wat “dwaas” 
is en wat “wijs” is. Dat wisten 
ze gelukkig en zo konden wij 
het verhaal vertellen van de 
twee mannen die een huis 
gingen bouwen. De wijze man 
bouwde op een stevig fun-
dament, een rots. Maar de 
dwaze man bouwde op zand. 
Er kwam toen een storm en 
het huis op het zand viel snel 
uit elkaar. Jezus zei: ‘wie naar 
Mij luistert, maar niet doet 
wat Ik zeg, is zo dwaas als de 
man die een huis bouwde op 
het zand. Maar wie doet en 

Op 30 oktober was er weer 
een Youth0251 bijeenkomst 
voor tieners en jongeren. We 
hebben samen gegeten en 
het gehad over hoe God naar 
ons kijkt. Hij kijkt niet naar 
ons uiterlijk, maar naar hoe 
wij van binnen zijn. 

dagen geleerd dat God alles 
heeft geschappen. 

Tijdens de kindermiddag van 
december zullen wij leren dat 
God zoveel van de mensen 
houdt dat Hij zijn enige Zoon 
naar de aarde stuurde. 

Wij hebben dit schooljaar 
iets nieuws bedacht: we heb-
ben twee mooie beeldjes 
van Jezus, de Goede Herder 
aangeschaft en twee com-
municantjes mogen om de 
beurt deze beelden mee naar 
huis nemen, tot de volgende 

Gedurende het jaar behan-
delen we iedere bijeenkomst 
steeds een deel van onze 
Geloofsbelijdenis. Alles wat 
we daarin zeggen, kunnen 
we terugvinden in de Bijbel. 
Daarom hebben we met de 
vormelingen (en ook met hun 
ouders) geoefend om dingen 
op te zoeken in de Bijbel. De 
vormelingen kunnen dat nu al 
heel goed.

Zit jij in groep 8 van de basis-
school of in de brugklas en 
heb je de uitnodiging voor dit 
avontuur gemist? Meld je dan 

leeft zoals Ik heb voorgedaan, 
zal zo sterk zijn als een huis 
dat op een rots gebouwd is.’

In december zullen wij de kin-
deren over de Adventtijd ver-
tellen en we gaan ons alvast 
voorbereiden op het feest van 
Kerstmis. 

Een Zalige Adventtijd en een 
vrolijk Kerstfeest toegewenst!

Pepita, Annette en Pilar

En Hij houdt zoveel van ons 
dat Hij altijd op zoek blijft 
naar ons, ook als wij iets niet 
goed doen. God neemt altijd 
het initiatief: Hij zoekt ons 
op. Het enige wat wij hoeven 
te doen, is ons open te stel-
len voor Hem! En als we dat 
doen, dan verandert alles!

Wil je op de hoogte blijven 
en/of misschien een keer 
komen? Geef dat dan even 
door aan mij: (sindo@xs4all.
nl of 0651965573). 

Mede namens Kapelaan Jaider, 
Sindo Núñez Queija

gerust nog aan met een mail-
tje naar sindo@xs4all.nl of 
via 0651965573. Je kunt nog 
dit jaar meedoen!

Mede namens Kapelaan Jaider, 
Daniëlle, Thamsen en Pilar
Sindo Núñez Queija

kindermiddag. Dit vinden de 
kinderen erg leuk! Ook de 
ouders zijn heel betrokken. 
Kapelaan Jaider ontvangt 
een groot deel van hen op 
het ouderkwartiertje. Dan 
geeft hij een korte catechese 
over wat de kinderen heb-
ben geleerd tijdens de kin-
dermiddag. De Kapelaan is 
heel tevreden! Ondertussen 
zijn we heel druk bezig met 
de voorbereidingen voor de 
gezinsviering van Kerstavond. 

Wij wensen iedereen 
alvast een Zalig Kerstfeest.

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERIGEN

NIEUWS VAN DE VORMELINGEN

KICA NIEUWS

NIEUWS VAN YOUTH0251
LOURDESWERK 
HEEMSKERK
Wij waren heel verrast met 
het prachtige bedrag dat 
wij met z’n allen bij elkaar 
gekiend hebben: maar 
liefst € 3.500! Het was 
na een paar jaar zonden 
kien-bijeenkomst weer 
heel gezellig en druk en er 
waren ontzettend veel prij-
zen! Daarom wil ik ieder-
een bedanken: de midden-
stand, bedrijven en ieder 
die ons iets gegeven heeft. 
En natuurlijk alle kieners, 
want zonder u zijn wij ner-
gens. Bedankt! 

Joke Hoogeland

KERSTBIOS EN 
KNUTSELMIDDAG
18 DECEMBER 

15-17 UUR
Kom op zondag 18 decem-
ber van 15.00 tot 17.00 
uur gezellig naar de Kerst-
bios en knutselmiddag 
voor alle kinderen van de 
Parochie! Broertjes, 
zusjes en vriendjes zijn 
ook van harte welkom! 
Locatie: Esplanadezaal 
Mariakerk. Laat even 
weten of je komt via 
pilar.casanova@xs4all.nl.

KERSTBOODSCHAP

Gezellige start met de 
vormelingen van 2023

Behendigheidsspel bij Youth0251.



UIT HET REGIOBESTUUR

De vergadering van het 
locatieteam Heemskerk van 
10 november 2022 wordt 
geopend door Rita Dufren-
ne. Zij spreekt een ‘vurige 
wens voor de kerst’ uit. “Dat 
er licht mag zijn in onze 
ogen: dat we elkaar zullen 
zien. Licht in onze harten: 
dat we ruimte scheppen, 
plaats maken voor velen. 
Licht in onze huizen: dat er 
vriendschap en gastvrijheid 
zullen heersen. Licht op 
deze plaats: om elkaar bij te 
lichten, elkaar toe te schij-
nen met geloof in Hem.” 

Namens Regiobestuur en 
Locatieteam wens ik u een 
mooie adventsperiode en 
een Zalig Kerstmis toe.

Heemskerk FM
Ed Taylor en Ton Putter 
hebben samen meer dan 
twintig jaar vanuit beide 
Heemskerkse kerken fre-
quent vieringen opgenomen 
en via Heemskerk FM laten 
uitzenden. Vaak werden de 
vieringen aangevuld met 
spirituele muziek en ook 
met interviews. Ik herin-
ner mij nog goed hoe dit 
soort interviews werden 
opgenomen in de tot studio 
omgebouwde garagebox van 
Ed. Een indrukwekkende 
hoeveelheid apparatuur en 
snoeren, waarbij Ed en Ton 
aanwijzingen gaven hoe een 
en ander het beste kon wor-
den ingesproken. 

Beide heren hebben onlangs 
aangegeven met deze werk-
zaamheden te moeten stop-
pen. Leeftijd en gezondheid 
zijn daarbij voor hen belang-
rijke afwegingen. Uiteraard 
hebben we respect voor hun 
besluit en zijn we beiden 
dankbaar voor al die jaren 
van trouwe dienst in combi-
natie met technisch vernuft. 

Gelukkig beschikken we 
binnen de Parochie en 
regio over vrijwilligers met 
ervaring op het gebied van 
streaming. Zo kunnen we 
via moderne kanalen als 
YouTube toch belangrijke 
vieringen live blijven uitzen-
den en worden mensen ook 
in de gelegenheid gesteld 
om vieringen op een later 
moment nog eens terug te 
kijken. In de Laurentius-
kerk wordt nagedacht over 
het investeren in een vaste 
streaminginstallatie. Maar 
dan moeten we wel voldoen-

de vrijwilligers zien te vinden 
voor het bedienen van de 
apparatuur. 

Begroting 2023
Penningmeester Hans Duin 
geeft een toelichting op de 
prognoses voor komend 
jaar. Mede onder invloed 
van corona blijven de bij-
dragen parochianen achter 
bij de verwachtingen, terwijl 
de kosten onder invloed van 
de hoge inflatie wel blijven 
stijgen. Dat maakt het niet 
eenvoudig om baten en 
lasten in evenwicht te krij-
gen. Voor 2023 wordt een 
exploitatietekort voorzien 
van ruim € 56.000. De hui-
dige energiecrisis noodzaakt 
het locatieteam om voor de 
wintermaanden op zondag 
de beide kerken ‘om en om’ 
te gaan gebruiken. Dat geldt 
overigens niet voor de vierin-
gen tijdens Kerst.

Deze maatregel heeft conse-
quenties voor de kosters, de 
koren, misdienaars en aco-
lieten, maar ook voor u: kijkt 
u dus voordat u een viering 
wilt bezoeken steeds goed 
in de Helm of op de web-
site van de parochie (www.
laurentius-maria.nl) onder 
“Rooster vieringen” wat de 
locatie van de viering is. 

Koren worden van harte 
uitgenodigd om ook eens 
samen met elkaar een vie-
ring te verzorgen. Met elkaar 
op weg naar een nieuw 
jaar 2023: geloven doe je 
samen! 

Bouwkundige zaken
Het locatieteam mag gere-
geld een beroep doen op 
onze veiligheidsdeskundige 
John-Peter Blankendaal. 
Onlangs heeft hij in de kel-
der van de pastorie van de 
Mariakerk een CO/gas-meter 
geplaatst en ook een dub-
bel ventilatierooster in de 
kelderdeur aangebracht. 
Metingen gaven aan dat er 
geen sprake was van een 
gaslek, zodat kapelaan Jai-
der en zijn huisgenoot Father 
Tesfayohannes weer rustig 
kunnen slapen. Maandelijks 
controleert John-Peter op 
beide kerklocaties of alle 
veiligheidsvoorzieningen nog 
in orde zijn. Dank voor alle 
inspanningen! 

Bert Jan Rozestraten

In november worden traditie-
getrouw jubilerende koorle-
den gehuldigd. Zo werd op 6 
november hulde gebracht aan 
IJs Bruin, die dit jaar 55 jaar 
koorzanger is. Hij kreeg het 
gouden insigne met het getal 
55 van de Nederlandse Sint-
Gregoriusvereniging opge-
speld door Pastoor Torres. 

Op 22 november, feestdag 
van Sint-Cecilia, patrones van 
de muziek, was het koor bij-
een voor een gezellig samen-
zijn, waarbij Trees de Wit een 

Misschien is het bezoekers 
opgevallen, maar in de Urnen-
hof zijn alle buxushagen 
verwijderd vanwege ernstige 
aantasting door de buxusmot. 
De buxus is nu vervangen 
door 700 stuks Ilex crenata. 
Deze struikjes lijken veel op 
de buxus en zullen niet door 
de buxusmot aangevreten 

gouden insig-
ne ontving 
voor 50 jaar 
koorzang. Ze 
heeft zich al 
die tijd niet 
alleen verdienstelijk gemaakt 
als sopraan, maar was ook 
lange tijd voorzitter van het 
dameskoor. 

Vervolgens werd ook Jan van 
Lieshout gehuldigd. Hij was 
40 jaar koorzanger, waar-
van ook een aantal jaren 
secretaris van het herenkoor. 

worden. Hiermee is de oor-
spronkelijke onder tuinarchi-
tectuur aangelegde urnentuin 
weer compleet.

Het toegangshek van het 
kerkhof wordt sinds enige 
tijd automatisch gesloten 
en geopend. Als het hek om 
17 uur sluit en er zou nog 
iemand op het kerkhof zijn, 
dan kan het hek geopend 
worden met een noodknop. 
Als u het kerkhof verlaat, dan 
staat er aan de kerkhofkant, 
links tegen de kerkmuur, een 
paal met een noodknop. Druk 
op de knop en het hek gaat 
weer open.

Het Beheer

Befaamd zijn de lange gedich-
ten waarmee Jan menigmaal 
het wel en wee van het koor 
op geestige wijze wist te 
beschrijven. 

“Wij zullen zingen, lachen, 
gelukkig zijn”. Deze psalm-
tekst hoeft niet alleen een 
toekomstdroom te zijn, want 
ook nu al geeft zingen vreug-
de en geluk. Dus als je mee 
wilt zingen: van harte welkom! 

Meer informatie: 
www.laurentius-maria.nl/koren.

DRIE KOORJUBILEA LAURENTIUSKOOR

KERKHOF INFORMATIE

Ieder kind een goede start!
De Bisschoppelijke Adventsactie ondersteunt onder het motto 
‘Ieder kind een goede start‘ ontwikkelingsdoelen die bijdragen 
aan een betere toekomst voor jonge kinderen. Kinderen die 
een gezonde start in het leven maken kunnen opgroeien tot 
zelfstandige actieve volwassenen en bijdragen aan de ontwik-
keling van hun (lokale) gemeenschap. Wereldwijd lijden zo’n 
250 miljoen kinderen onder de vijf jaar aan ondervoeding. Als 
gevolg daarvan heeft 22 procent van deze kinderen een groei-
achterstand. U begrijpt dat deze ondervoeding kinderen extra 
vatbaar maakt voor infectieziekten.

Samen met de Parochie van Uitgeest heeft de MOV een van 
de vier projecten van de Adventsactie gekozen om daarvoor 
extra uw aandacht te vragen. Het betreft een project in DR 
Congo, waarin straatkinderen worden opgevangen en bege-
leid. De langdurige burgeroorlog daar veroorzaakte een mas-
sale trek van het platteland naar de hoofdstad Kinshasa. 
Families raakten ontworteld en ruim 30.000 kinderen leven 
daardoor op straat. De medewerkers van dit project halen 
kinderen van straat, bieden hen een veilige plek, kleding, 
eten, gezondheidszorg en onderwijs. De kinderen krijgen psy-
chische hulp om hun traumatische ervaringen te verwerken. 
Daarna worden zij zoveel mogelijk herenigd met hun familie 
die ook begeleiding krijgt. 

Wil u dit project in deze Adventstijd steunen? 
Uw gift is van harte welkom op rekening: 
NL 89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag.

Lydia Vergouw

ROZENKRANS-
GEBED VÓÓR 
ZONDAGVIERING
Wilt u op zondagen voor-
afgaand aan de Eucharis-
tieviering de Rozenkrans 
meebidden? Nu de vie-
ringen om en om in onze 
beiden kerken zijn, willen 
we dat ook graag in de 
Laurentiuskerk doen en 
willen graag weten wie 
mee zou willen bidden. 
In de Mariakerk beginnen 
we altijd om 10.25 uur in 
de kerk of in de Esplana-
dezaal, zodat we op tijd 
klaar zijn voor de Heilige 
Mis. Wilt u meebidden? 
U kunt dat laten weten via 
06-5196 5573 of e-mail: 
sindo@xs4all.nl. Wij zor-
gen voor boekjes met de 
gebeden.

Sindo 

Núñez Queija 

ALLERHEILIGSTE 

De uitstelling van het Allerheiligste vindt plaats elke eerste vrijdag 

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

Het is nog steeds mogelijk de 
Gerardus kalender te bestel-
len! Dit is een scheurkalender 
met elke dag op de voorkant 
een spreuk die opbeurt of 
aanzet tot nadenken, onder 
het motto: “elke dag een 
beetje spirit!”. 

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

GERARDUS 
KALENDER
ELKE DAG EEN 
BEETJE SPIRIT



Uit het Doopboek
16 okt. Chloe Pelegrino Ynoa
16 okt. Ana Luz Gomez 
 Cornejo

Uit het Rouwboek
14 okt. Marie Olivier-
 Roozendaal (94)
 Zamenhof 65, 
 App. 205
16 okt. Hendrika Kloes-
 de Vries (95)
 Dr. Brugmanstr. 15,
 Uitgeest
21 okt. Hendrikus de Ruijter 
 (78)
 Muilmanslaan 8
5 nov. Pierre van der Kolk 
 (90)
 Huize St. Agnes, 
 Zamenhof 65
12 nov. Simon Vonk (93)
 De Visserstraat 1F

Opbrengst collectes
15/16 okt. € 365,70
22/23 okt. € 402,20
29/30 okt. € 311,45
1/2 nov. € 581,37
5/6 nov. € 431,66
12/13 nov. € 367,06

Caritasweekend
De collecte in het Caritas-
weekend heeft het prachtige 
bedrag opgebracht van 
€ 651,40.

Kerkbijdrage
De grootste financiële steun 
voor uw Parochie is uw bij-
drage aan de Actie Kerkba-
lans, onder andere voor het 
vele vrijwilligerswerk in het 
pastoraat, voor het onder-
houd aan onze kerkgebou-
wen en nog vele andere 
activiteiten. Per eind oktober 
2022 is de stand gekomen 
op € 61.010,55. 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)
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)

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 5 (jan.) 12 dec.
Nr. 6 (febr.) 16 jan.

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.   

Elke tweede zondag in 
december wordt Wereld-
LichtjesDag gehouden. Over 
de hele wereld steken men-

sen over de hele wereld om 
19.00 uur een kaarsje aan ter 
nagedachtenis aan overleden 
kinderen. Zo gaat er een golf 
van licht over de wereld en 
wordt er 24 uur lang stilge-
staan bij dit verdriet. 

Voor de vierde keer wordt in 
Heemskerk een WereldLicht-
jesDag georganiseerd. Op 
zondag 11 december bent 
u vanaf 18.15 uur van harte 
welkom in de Dorpskerk te 
Heemskerk, het programma 
zelf begint om 18.45 uur. 
Er is muziek van het koor 

Recreation en er zijn woorden 
van troost. De organisatie 
verzoekt een ieder die een 
kaarsje wil aansteken, om 
zelf een potje en een waxine-
lichtje mee te nemen. Na de 
bijeenkomst is er gelegenheid 
tot napraten.

11 DECEMBER DORPSKERK HEEMSKERK
WERELDLICHTJESDAG

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

Za. 3 dec.

Zo. 4 dec.
11.00 uur
2e Advent

Geen viering

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden
JKH

Za. 3 dec.
19.00 uur
2e Advent

Zo. 4 dec.

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez 
Mariakoor

Geen viering

Za. 10 dec.
19.00 uur
Zondag 
Gaudete

Zo. 11 dec.

Eucharistieviering
Father Mathew
Heren Laurentiuskoor/
Gregoriaans

Geen viering

Za. 10 dec.

Zo. 11 dec.
11.00 uur
Zondag 
Gaudete

Geen viering

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Samenzang met cantor

Za. 17 dec.

Zo. 18 dec.
11.00 uur
4e Advent

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Dames Laurentiuskoor

Za. 17 dec.
19.00 uur
4e Advent

Zo. 18 dec.

Eucharistieviering
Father Mathew
Samenzang met cantor

Geen viering

Za. 24 dec.
19.30 uur
Kerstavond

Za. 24 dec.
22.00 uur
Kerstavond

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
JKH

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Laurentiuskoor

Za. 24 dec.
17.30 uur
Kerstavond

Za. 24 dec.
20.00 uur
Kerstavond

Eucharistie/-Gezinsviering met 
kerstspel
Kapelaan Chantre Sánchez
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Mariakoor

Zo. 25 dec.
11.00 uur
1e Kerstdag

Ma. 26 dec.

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Laurentiuskoor

Geen viering

Zo. 25 dec.

Ma. 26 dec.
11.00 uur
2e Kerstdag

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Samenzang met cantor

Za. 31 dec. 

Zo. 1 jan.
11.00 uur
Nieuwjaars-
dag

Geen viering 

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Samenzang met Cantor

Za. 31 dec.
19.00 uur
Oudjaars-
avond

Zo. 1 jan.

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden
Samenzang met cantor

Geen viering

Za. 7 jan.
19.00 uur
Driekoningen

Zo. 8 jan.

Eucharistieviering
Father Mathew
Samenzang met cantor

Geen viering

Za. 7 jan. 

Zo. 8 jan.
11.00 uur
Driekoningen
Nieuwjaars-
receptie

Geen viering

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Maria- en Laurentiuskoor

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur  

Eucharistieviering, Kapelaan Chantre  
Sánchez of Pastoor Van der Linden  
(m.u.v. ma. 26 dec.). 

Vieringen door de week:
• Iedere woensdag om 18.40 uur  

Rozenkransgebed. 
• Iedere woensdag om 19.00 uur en iedere 

donderdag om 9.00 uur Eucharistieviering, 
Pastoor Van der Linden.

ROUWBEGELEIDING
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

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


