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op 8 januari

• Aanmelding gestart voor  
Lourdesbedevaart

LEDENADMINISTRATIE
WAAROM MOEILIJK DOEN ALS HET 
SAMEN KAN?

zonder laptop of computer 
kunnen functioneren. 

SILA
In de ledenadministratie van 
de Parochie staan de per-
soonlijke gegevens vermeld 
van alle parochianen: naam 
en adres, geboorte- en doop-
datum, trouwdatum, datum 
van overlijden. Ook worden 
sinds een aantal jaren de 
data van Eerste H. Commu-
nie en H. Vormsel opgeno-
men. De meeste persoonlijke 
gegevens zijn afkomstig van 
SILA. De letters SILA staan 
voor Stichting Interkerkelijke 
LedenAdministratie. Deze 
stichting is destijds opgericht 
ter ondersteuning van de 
administraties van de deelne-

Op een donderdagmiddag begin november zit ik samen 
met Lidy Bosch en Frans Hofstra aan tafel in de Grote 
Zaal van het Parochiecentrum Laurentiuskerk. Frans 
heeft een gezonde kleur op zijn gezicht, net drie weken 
vakantie gehad in het warme Spanje. Gedurende zijn 
vakantie heeft Lidy de honeurs van de Ledenadmini-
stratie voor Frans overgenomen. Dat deze collegialiteit 
zeer op prijs wordt gesteld, blijkt aan het einde van het 
gesprek. Frans overhandigt Lidy een fles, waarvan ik 
denk dat Lidy daarvan net zo’n gezonde kleur zal krijgen 
als Frans! Het mag illustratief zijn voor de sfeer van dit 
gesprek: waarom moeilijk doen als het samen kan?

mende kerken. 

Beetje technisch verhaal
De SILA baseert haar infor-
matie op de burgerlijke 
gemeenteadministratie. Bij de 
burgerlijke gemeente staat nu 
achter de naam van iedere 
burger die lid is bij één van 
de bij de SILA aangesloten 
kerken een ‘SILA-stip’. Die 
stip betekent dat de betrok-
kene is opgenomen in de 
SILA-administratie, een ver-
zameladministratie van kerk- 
leden. De burgerlijke gemeen-
ten, die aan de SILA-stip niet 
kunnen zien bij welk kerk-
genootschap iemand hoort, 
verstrekken aan verzamelad-
ministratie SILA de mutaties 
over die burgers. Bij de SILA 
weet men wel wie bij welke 
kerk hoort en zo kan SILA de 
mutaties doorsturen naar de 
betrokken kerk. Een beetje 
technisch verhaal, maar we 
kunnen het met een gerust 
hart aan Lidy en Frans over-
laten. 

4.300 adressen
Lidy heeft inmiddels al heel 
wat conversies naar nieuwe 
computeromgevingen meege-
maakt. Ruim vijf jaar geleden 
werd Navision de standaard, 
onlangs is Navision vervangen 
door DocBase, een Document 
Management Systeem dat via 
een portal beschikbaar is. In 
het verleden waren de leden-
administraties van de Lauren-
tius- en Mariaparochie nog 
gescheiden, maar die admi-
nistraties zijn kortgeleden 
(april 2022) samengevoegd. 
Voor ‘insiders’, Lidy doet de 
wijken 0-99 en Frans focust 
zich op de wijken 100-231. 
In totaal zo’n 4.300 adressen 
die bijgehouden moeten wor-
den …

Frans Hofstra
Frans heeft na het overlijden 
van Ben Apeldoorn vorig jaar, 
de ledenadministratie van de 
Laurentiusparochie overgeno-
men. Ik vraag Frans naar zijn 
achtergrond. Hij vertelt: “ik 
ben geboren en getogen in 
Amsterdam. Als twaalfjarige 
jongen wilde ik graag pater 
worden en toen dat bekend 
werd ben ik ook door de Witte 

Paters bezocht. In het begin 
van de jaren zestig van de 
vorige eeuw ben ik naar het 
klein seminarie gegaan, juist 
in de periode dat het Tweede 
Vaticaanse Concilie speelde. 
Na afronding van mijn gym-
nasium-opleiding ben ik in 
Amsterdam Sociologie gaan 
studeren. Met die studie op 
zak ben ik in Friesland als 
ambtenaar betrokken geraakt 
bij de opstelling van het pro-
vinciaal welzijnsbeleid en 
heb ik ruim 40 jaar lang met 
mijn vrouw Agnes in Fries-
land gewoond. Nu woon ik 
in Heemskerk, is mijn vrouw 
weer herenigd met haar zus 
en hebben we het enorm naar 
onze zin in dit mooie dorp.” 
Frans is naast zijn taak als 
ledenadministrateur ook kos-
ter bij de Mariakerk en hij 
zingt in het koor Intermezzo.

Lidy Bosch
Lidy is een ‘rasechte’ Heems-
kerkse en heeft het vrijwilli-
gerswerk van haar vader Dick 
Martin en zijn echtgenote Co 
‘met de paplepel ingegoten 
gekregen’. Lidy heeft naast 
haar werkzaamheden in de 
ledenadministratie (al vanaf 
2001) ook nog andere ver-
antwoordelijkheden: ze bezet 
samen met Marieke Berends 
het Parochiesecretariaat, ze 
is voorzitter (en lid) van het 
Mariakoor, ze coördineert de 
Voedselbank vanuit de Maria-
kerk en ze is vrijwilligster bij 
de Lourdesstichting Heems-
kerk. 

Verjaardagen
In DocBase worden ook alle 
vrijwilligers geadministreerd 
en worden ook jaarlijks de 
verjaardagen van de 80-, 85- 
en 90-jarigen uitgedraaid voor 
het sturen van een felicita-

tiekaart namens de Parochie. 
Vanaf 90 jaar krijgen parochi-
anen elk jaar een felicitatie. 
Vanaf november zijn Lidy en 
Frans druk met het organise-
ren van de werkzaamheden 
voor de Actie Kerkbalans. Met 
de Helm van januari 2023 
moeten de brieven voor de 
Actie Kerkbalans worden uit-
gedraaid en bij het Parochie-
blad worden gevoegd. 

Dankzij vrijwilligers! 
Aan het einde van het inter-
view vraag ik Lidy en Frans 
wat ik beslist niet mag verge-
ten te vermelden in dit arti-
kel. Zij melden in koor: “Wij 
kunnen functioneren dankzij 
de vele vrijwilligers die zich 
bezig houden met de Helm-
distributie. Zonder hun inzet 
zitten wij zonder werk! Velen 
van hen gaan al decennia 
lang door weer en wind de 
huizen af om ons Parochie-
blad (circa 4.300 exemplaren) 
en straks weer de enveloppen 
voor de Actie Kerkbalans te 
bezorgen. Geweldig toch!” 

Dikke pluim
Fietsend naar huis moet ik 
denken aan een uitspraak die 
ik eens hoorde over team-
building: “het is verbazing-
wekkend wat er kan worden 
bereikt als niemand zich druk 
maakt over wie er met de 
eer gaat strijken”. Derhalve 
een dikke pluim voor allen 
die op wat voor wijze dan ook 
betrokken zijn bij de Helm-
distributie! Hopelijk mag de 
Heemskerkse Parochie nog 
lang op uw steun en inzet 
rekenen! En energieke vrijwil-
ligers als Lidy en Frans geven 
ons veel vertrouwen voor de 
toekomst! 

Bert Jan Rozestraten

Serieuze zaak
Frans en Lidy zijn beiden 
verantwoordelijk voor het bij-
houden van de Ledenadmi-
nistratie van de Heemskerkse 
Parochie: een serieuze en 
secure aangelegenheid. Als 
je een adressenbestand niet 
nauwkeurig bijhoudt, wordt 
het al gauw een rommeltje. 
Voordeel van de huidige tijd is 
dat je het bijwerken niet altijd 
‘op locatie’ hoeft te doen. In 
principe kan het vanaf huis 
of andere plekken in Neder-
land, zolang je maar over een 
betrouwbare internetverbin-
ding kan beschikken om alle 
wijzigingen nauwkeurig te 
administreren. U zult begrij-
pen dat Lidy en Frans in deze 
moderne tijd dus niet meer 

Lidy Bosch en Frans Hofstra: “Wij kunnen functioneren dankzij de 
vele vrijwilligers die zich bezig houden met de Helmdistributie. 
Zonder hun inzet zitten wij zonder werk!”

NIEUWJAARSRECEPTIE 
8 JANUARI
De Nieuwjaarsreceptie wordt dit jaar gehouden op 
zondag 8 januari om 11.00 uur in de Mariakerk. 

Uw Pastores, Parochiebestuur en Locatieteam hopen 
u allen dan te ontmoeten om elkaar een gezegend 
Nieuwjaar toe te wensen. 



Dagje uit
Een paar maanden geleden 
had het pastorale team 
een uitje naar Den Bosch. 
Daar hebben wij de Heilige 
Mis gevierd in de prachtige 
kathedraal van Sint Jan, 
samen met de emeritus 
vicaris generaal van dat 
Bisdom; daarna hebben wij 
een beetje door de stad 
gewandeld, lekker geluncht 
en uiteindelijk namen wij 
de trein terug naar huis. 
Tijdens de reis terug naar 
huis, vroeg pastoor Torres 
of wij ergens gingen eten, 
misschien in Amsterdam 
of zo. Diaken de Haas zei 
dat hij een goed restaurant 
kende op het Centraal Sta-
tion. Toen wij op Amster-
dam Centraal aankwamen, 
merkten wij echter dat alles 
gesloten was.

Priesterboordje
Dan maar de stad in! Toen 
wij net het station verlie-
ten, kwam er een man naar 
mij toe die zei: “Bless me 
father” en hij kuste mijn 
handen. Vervolgens zei hij: 
“it’s very nice to see priests 
in this city”. Wij passeer-
den enkele restaurants en 
opeens werden we aan-
gesproken door een man 
die voor de ingang van een 
Italiaans restaurant stond 
en die, met een Italiaans 
accent, zei: “Padre, padre, 
welcome, welcome”. Hij 
had net als de man op het 
station ons priesterboordje 
gezien.

Aangetrokken door de gast-
vrijheid van de man, gingen 
wij het restaurant binnen. 
Het was een mooie plek 
en het eten was verruk-
kelijk. Maar het bijzondere 
was dat, nadat wij heerlijk 
hadden gegeten en gingen 
afrekenen, de eigenaar van 
het restaurant zei, “jullie 
hoeven niets te betalen, 
het is van het huis”. Hij 
had ook gezien dat wij een 
priesterboordje droegen.

Het is wel bijzonder hoe 
zo’n teken als het boordje 
bij onze identiteit hoort. 
Het eist van ons coheren-
tie in ons leven. Natuurlijk 
krijgen wij ook van som-
mige mensen geen goede 
opmerkingen als zij weten 
dat wij priesters zijn; maar 
toch blijft het dragen van 
een priesterboordje heel 
bijzonder, de mensen letten 
veel op wat je doet en hoe 
je je gedraagt. Soms krijg 
je aardige blikken en soms 
boze blikken; dat hoort er 

gewoon bij.

De eigenaar van het restau-
rant heeft ons twee dingen 
gevraagd, ten eerste of 
wij voor hem en zijn fami-
lie zouden willen bidden 
en natuurlijk was dat mijn 
intentie toen ik de volgende 
dag de Heilige Mis opdroeg. 
Het tweede dat hij ons 
vroeg was iets heel speci-
aals, maar dat vertel ik jul-
lie een andere keer. 

2022
2022 is een heel mooi jaar 
voor mij geweest. Ik heb 
zoveel bijzondere dingen 
meegemaakt, maar het 
mooiste was zonder enige 
twijfel mijn priesterwijding. 
Na de eerste missen die 
ik hier heb gevierd, ging 
ik naar mijn geboorteland, 
Colombia. Daar heb ik ook 
de eerste H. Mis in mijn 
geboortedorp gevierd. 1500 
mensen waren aanwezig. 
Natuurlijk heel indrukwek-
kend!!!!

Op die momenten voel je 
de aanwezigheid van God 
heel nabij, alles is zo mooi 
en goed dat het lijkt alsof 
je in een soort droom bent 
beland. Maar daarna val je 
terug in de realiteit, in de 
problemen van het leven, in 
de moeilijke situaties die je 
meemaakt, ziektes, enzo-
voort. Ons leven bestaat uit 
dergelijke momenten, waar-
in alles perfect lijkt te zijn. 
Maar helaas bestaat ons 
leven ook uit momenten, 
waarin alles donker lijkt te 
zijn. Ook op deze momen-
ten kunnen wij de aanwe-
zigheid van God ervaren in 
ons leven. Misschien niet 
zoals wij het zouden willen, 
maar Hij is er, Hij zorgt voor 
ons, ondanks dat wij dit 
misschien niet merken.

2023
Ook dit nieuwe jaar zullen 
wij zeker geweldige dingen 
meemaken en ook minder 
blije momenten maar c'est 
la vie (zo is het leven). Wij 
mogen dankbaar zijn voor 
alles wat wij in 2022 heb-
ben ervaren en voor de din-
gen die wij in 2023 tegen 
zullen komen. Vergeet nooit 
dat God altijd bij ons is. Hij 
laat ons nooit in de steek.

Lieve parochianen, ik wens 
jullie een gezegend 2023.

Jaider Chantre Sánchez
Kapelaan

Tijdens de eerste kindermid-
dag van januari zullen de 
kinderen leren over Zacheüs, 
een kleine man die niemand 
mocht, omdat hij voor de 
Romeinen werkte en heel 
oneerlijk was. Maar op een 
dag wilde Jezus op bezoek 
gaan bij Zacheüs en toen dat 
gebeurde, veranderde Zache-
us: hij kreeg spijt van wat hij 
gedaan had en werd weer een 
eerlijke man. Dat is wat Jezus 
ook met ons en alle mensen 
kan doen: onze harten ver-
anderen zodat wij ook betere 
mensen worden!

Omdat Jezus naar het huis 
van Zacheüs ging, willen wij 
op bezoek gaan in het huis 
van God, de kerk. De kinde-
ren zullen een speurtocht in 
de Mariakerk doen, zodat zij 

Ik geloof in God de almachti-
ge vader, Schepper van hemel 
en aarde

Onze tweede bijeenkomst 
met de vormelingen begon 
met een gebed. Kapelaan Jai-
der gaf een presentatie waar-
in hij uitlegde wat geloven is. 
Wat is geloven nou eigenlijk? 
Voor velen is dat nog ondui-
delijk. Vervolgens zochten 
we in de Heilige Schrift ver-
zen over ´God de almachtige 
vader, Schepper van hemel 
en aarde .́ Daarna werd een 
Alpha Youth-filmpje bekeken, 
belicht door een presenta-
tie van Sindo, waarbij wij de 

De kinderen van de KiCa-Club 
gaan in januari het verhaal 
De kostbare parel leren. Dit 
verhaal dat Jezus ons verteld 
heeft, gaat over een rijke 
koopman die een heel mooie 
kostbare parel ziet. Om die te 
krijgen moet hij alles verko-
pen wat hij heeft, écht alles! 
En dan koopt hij met het geld 
die ene kostbare parel. 

Maar, zoals bij alle gelijkenis-
sen, wil Jezus met dit verhaal 
ons iets vertellen met een 
diepere betekenis, namelijk 
iets over het Koninkrijk van 
God. Maar wat is dat nou: 
God’s Koninkrijk? Jezus zegt 
dat het Koninkrijk lijkt op die 
parel. Het is heel mooi en 

op een leuke manier kunnen 
leren over alles wat wij in een 
kerk kunnen vinden: de doop-
vont, het altaar, de Taberna-
kel, de Paaskaars, de lesse-
naar, de kruiswegstaties, de 
heiligenbeelden, het orgel, 
etcetera. 

God nodigt ons uit om in de 
kerk feest te vieren, iedere 
zondag weer! Dit feest noe-
men wij de Heilige Mis. In de 

bijbehorende vragen uit het 
werkboek beantwoordden. Na 
al het harde werken en aan-
dachtig luisteren van de kin-
deren, werd het tijd voor wat 
ontspanning. Dit deden we 
met het spel ´levend vier op 
een rij́ , waar onze gastspre-
ker gezellig aan mee deed. 
Kort daarop volgde Delano ś 

kostbaar. Jezus vraagt ons 
om met heel ons hart God 
en zijn Koninkrijk te zoeken, 
net als die koopman naar de 
parel zocht. En dat ons dat 
heel veel waard is, dat er 
geen andere dingen belangrij-
ker voor ons zijn, bijvoorbeeld 
onze tablet, mobieltje of rijk-
dom! God wil dat we niet 
teveel waarde hechten aan 
onze spullen, dat we dingen 
met elkaar kunnen delen en 
dat we voor het goede kiezen.

Wij moeten er dus wel veel 
voor over hebben om God te 
leren kennen, maar we kun-
nen er zeker van zijn dat God 
ons er het allermooiste en 
kostbaarste voor terug geeft. 
En we zullen dan net zo blij 
zijn als die koopman! Want in 
het Rijk van God is geen ver-
driet en eenzaamheid, maar 
vrede, vriendschap, gerech-
tigheid en heel veel liefde. 

We zullen met de kinde-
ren een mooi knutselwerkje 
maken om thuis aan dit ver-
haal te blijven denken.

Pepita, Annette en Pilar

getuigenis over het Sacra-
ment van de Doop, dat hij op 
20-jarige leeftijd heeft mogen 
ontvangen in de Paaswake in 
Heiloo. 

In zijn verhaal vertelde hij de 
vormelingen over zijn reis van 
bekering. Tot slot werd de 
avond afgesloten in de kerk 
bij moeder Maria, waar de 
persoonlijke intenties van de 
vormelingen werden opge-
noemd. Hiermee baden we 
tot Maria. 

Mede namens Kapelaan Jaider, 
Thamsen, Sindo en Pilar.
Daniëlle Hummel

mis danken we God voor alles 
wat Hij ons gegeven heeft. En 
heel speciaal danken we God 
voor zijn Zoon Jezus. Tijdens 
de mis lezen we uit de Bijbel 
en we zingen en bidden. Maar 
het allerbelangrijkste moment 
is wanneer Jezus naar ons 
komt. Dat gebeurt tijdens de 
Communie! Dit is de kern van 
de kindermiddag in januari.

Op zondag 22 januari, na de 
gezinsviering, blijven de com-
municanten en hun gezin-
nen in de Mariakerk voor een 
familiedag, speciaal georga-
niseerd voor hen. We heb-
ben een leuk programma met 
allerlei activiteiten voor alle 
leeftijden. 

We hopen op een mooie en 
leerzame familiedag.

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERIGEN

NIEUWS VAN DE VORMELINGEN

KICA NIEUWS

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 REGIOBESTUUR

De vergadering van het 
regiobestuur van 16 novem-
ber 2022 wordt geopend 
door Saskia Bos. Zij leest 
een tekst “De karavaan” 
voor met als kernbood-
schap: “de wereld is in 
werkelijkheid niets anders 
dan een tijdelijke verblijf-
plaats voor karavanen die 
door de woestijn trekken. 
De vorst deed afstand van 
zijn heerschappij over men-
sen en werd een vorst van 
mensenzielen”. Zo moch-
ten wij samen gedurende 
de adventsperiode optrek-
ken naar het hoogfeest van 
Kerstmis en staan we op de 
drempel van een nieuw jaar 
met de komst van Drieko-
ningen. Namens het Regio-
bestuur wens ik u van harte 
een Zalig Nieuwjaar toe!    

Overlijden oud-pastoor 
Jacques Laurent
Met pijn in het hart heeft 
het Locatieteam Heemskerk 
kennis genomen van het 
overlijden van oud-Pastoor 
Jacques Laurent. Aan het 
begin van de december-
vergadering staan we met 
elkaar stil bij zijn dood en 
zijn betekenis voor onze 
parochie gedurende de peri-
ode 1978 tot en met 1994. 
We zijn dankbaar dat we 
hem mochten kennen, dank-
baar voor zijn enthousiasme 
en goede verstandhouding. 
Dankbaar voor ons geloof 
dat hij nu verder leeft bij de 
Heer. 

Actie Kerkbalans 2023
Onze ledenadministrateurs 
Lidy Bosch en Frans Hofstra 
hebben alle uitdraaien voor 
de Actie Kerkbalans weer 
klaargemaakt, de brieven 
zijn gekopieerd en in enve-
loppen gestopt. De envelop-
pen zullen door onze Helm-
bezorgers met de bezorging 
van de Helm over januari 
worden weggebracht. 

Vele handen maken licht 
werk, vele bijdragen helpen 
onze Parochie om een voor 
2023 begroot exploitatiete-
kort van ruim € 56.000 te 
reduceren. De coronapan-
demie heeft de afgelopen 
twee jaar de inkomsten van 
onze Parochie met circa 
30% aangetast. Reden 
temeer om de Actie Kerk-
balans 2023 van harte bij u 
aan te bevelen! 

Voornemen sluiting 
kerklocatie Regina Caeli
Het Regiobestuur heeft in 

nauwe samenwerking met 
het Locatieteam van de 
Parochie St. Eloy aan de Bis-
schop het voornemen ken-
baar gemaakt de kerklocatie 
Regina Caeli (Hilbersplein 
78, Beverwijk) te sluiten. 
Het sterk teruglopend aan-
tal kerkbezoekers, de daar-
mee samenhangende forse 
afname van de inkomsten en 
een tekort aan voorgangers 
in onze regio zijn de belang-
rijkste redenen hiervoor. Dit 
is een ingrijpende maatre-
gel, die met name voor de 
reguliere kerkgangers van 
de Regina Caeli zeer pijnlijk 
is. Gegeven de noodzaak om 
tot reductie van het aantal 
kerkgebouwen te komen, is 
een dergelijk besluit helaas 
onontkoombaar. 

Op zondag 5 februari 2023 
zal de laatste viering in deze 
locatie plaatsvinden. Uiter-
aard zijn de kerkgangers van 
Regina Caeli meer dan wel-
kom in onze andere locaties. 
Wij wensen hen, net zoals 
dat op 15 augustus 2015 in 
de kerk Maria ten Hemelop-
neming in Bakkum het geval 
was, een mooie en gepaste 
afscheidsviering toe.

Themakoren
De afgelopen weken heeft 
het Regiobestuur gesprek-
ken gehad met delegaties 
van de themakoren in onze 
regio: Themakoor Wijk aan 
Zee, Sound of Life (Uit-
geest), Cantare (Castricum) 
en Staccato (Beverwijk). 

Doel van deze besprekingen 
was om in overleg met Pas-
toor Ruben Torres en Kape-
laan Jaider Chantre Sánchez 
wederzijdse inzichten uit te 
wisselen en elkaars stand-
punten (nog) beter te begrij-
pen. Alle vier gesprekken 
waren verschillend, er zijn 
over en weer goede afspra-
ken gemaakt hoe we met 
respect en waardering voor 
elkaars positie de komende 
jaren verder willen gaan. 

Wij danken alle delegaties 
voor hun betrokkenheid 
en inzet. We hopen dat 
genoemde themakoren nog 
lang aan onze parochies 
verbonden mogen blijven en 
hun ‘eigen kleur’ aan vierin-
gen mogen geven! 

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Op woensdag 16 november 
2022 is overleden te Almere 
de zeereerwaarde zeergeleer-
de heer Dr. Jacobus Wilhel-
mus Antonius Laurent. Jac-
ques Laurent was van 1978 
tot 1980 als Kapelaan en van 
1980 tot 1994 als Pastoor 
verbonden aan de Mariakerk. 

Jacques Laurent werd op 
28 januari 1947 geboren in 
Velsen-Noord. Hij doorliep het 
gymnasium op het seminarie 
Hageveld in Heemstede. Van 
1967 tot 1972 studeerde hij 
Theologie en Wijsbegeerte 
(filosofie) aan de Universiteit 
van Amsterdam. Hij werd tot 
Priester gewijd op 28 septem-
ber 1974 en werd toen eerst 
Kapelaan te Alkmaar om 
daarna zestien jaar lang ver-
bonden te zijn aan de Maria-
kerk en - na het plotselinge 
overlijden van Pastoor Alle-
man - ook aan de Laurentius-
kerk. Hij bekleedde enkele 
maatschappelijke en bestuur-
lijke functies in Heemskerk. 
Tijdens zijn Heemskerkse tijd 
hervatte hij ook nog zijn stu-
die Theologie en sloot deze in 
1991 cum laude af. In 1994 
veranderde hij van stand-
plaats en vertrok naar de 
Parochie van het Nieuwe Ver-
bond in Amsterdam Nieuw-
West en werd hij bovendien 
parttime universitair docent. 
In 1997 is hij gepromoveerd. 
 
We zijn dankbaar voor al het 
goede dat Pastoor Laurent 
gedaan heeft voor zoveel 
mensen en voor de Heems-
kerkse parochiegemeen-
schap. Menigeen zal daar 

persoonlijke herinneringen 
aan hebben en dat geldt ook 
voor mij. In 1983 heeft hij ons 
huwelijk ingezegend, hij heeft 
onze drie kinderen gedoopt. In 
1984 vroeg hij mij, nadat hij 
mijn vader had geconsulteerd, 
of ik geen penningmeester 
van de Parochie wilde wor-
den. Ik werkte in de financiële 
dienstverlening, was destijds 
25 jaar, en daar mijn ouders 
ook zeer maatschappelijk 
betrokken waren accepteerde 
ik deze functie. Ik kwam als 
‘broekie’ aan tafel te zitten 
met bestuurders als Peter 
Bisschop, Joop Visser, Jan 
Borst, Dinie Henneman en 

Dick Martin. Voor mij een 
geweldig leerproces, zij hiel-
den mij scherp en waren stuk 
voor stuk inspirerende voor-
beelden.

Pastoor Laurent heeft naast 
zijn rol in de pastorale zorg 
zich ook steeds ‘manager’ 
van de Parochie getoond. 
Alvorens de begroting of 
rekening & verantwoording 
op tafel kwamen werden alle 
inkomsten en uitgaven in 
detail met hem voorbespro-
ken. Deze besprekingen wer-
den altijd afgesloten met een 
goed glas wijn, waarvan hij 
precies wist uit welke streek 
die wijn afkomstig was. Hij 
was een levensgenieter, 
attent, loyaal aan de Kerk, 
met een grote mate van ken-
nis die hij goed wist te verta-
len naar het pastoraat. Dat 
hij mag genieten van de rust 
van God!

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

IN MEMORIAM PASTOOR J.W.A. LAURENT

Allereest wil ik u allemaal een gezegend en gezond 2023 toe-
wensen en u hartelijk bedanken voor uw steun aan de ver-
schillende MOV-projecten van het afgelopen jaar. Ook dit jaar 
hopen we weer mooie acties te kunnen steunen. 

In januari hebben we geen project op het programma staan 
en ik wil u daarom deze keer een nieuwjaarswens in de vorm 
van een gedicht, wat ik op internet vond, toewensen.

Het gedicht luidt als volgt: 

Ik wens u twee stevige voeten 
Om door het leven te gaan
Ik wens u twee stevige handen 
Om anderen bij te staan
Ik wens u een mond
Om te lachen met vrienden die vrolijk zijn
Maar ook om mensen te troosten
Bij tegenspoed en pijn
Ik wens u twee heldere ogen
Om te zien wat kwaad is of goed
Dan zal u altijd weten
De weg die u volgen moet
Ik wens u een liefdevol hart toe
Een hart dat mensen bemint
Maar vooral Gods zegen
Zodat u geluk op uw weg vindt.

Lydia Vergouw

Verschil tussen algemeen 
en particulier graf

Het komt voor dat mensen 
tegen ons, het Kerkhofbe-
heer, zeggen: "Hadden we 
maar geweten wat een alge-
meen graf is. Nu komt er 
later een vreemde bij mijn 
vader in het graf. Dat was 
niet de bedoeling."

Algemeen graf
Een algemeen graf is een graf 
op het kerkhof, bestemd voor 

het begraven van twee over-
ledenen, die geen verwanten 
van elkaar behoeven te zijn, 
waarvan het recht op mede-
gebruik voor de duur van 15 
jaar is verleend aan gebrui-
kers volgens de voorwaarden 
van het Kerkhof-reglement. 
Het Beheer bepaalt in deze 
situatie wie er in het graf 
wordt begraven. Let op: een 
algemeen graf kan niet ver-
lengd worden.

Particulier graf 
Een particulier graf is een 
graf op het kerkhof, bestemd 
voor het begraven van 
twee overledenen, waarvan 
het uitsluitend recht voor de 
duur van 10, 20 of 30 jaar is 
verleend aan één rechtheb-
bende volgens de voorwaar-
den van het Kerkhof-regle-
ment, welk recht kan worden 
verlengd. Hier bepaalt dus de 
rechthebbende wie er in het 
graf begraven wordt.

Kosten die verbonden zijn 
aan het gebruik van een alge-
meen graf of huur van een 
particulier graf zijn te vinden 
op de website van onze Paro-
chie - www.laurantius-maria.
nl. Ga na opening van de 
website rechtsboven naar 
“Parochie”, na aanklikken ziet 
u daar “Tarieven”.

Heeft u naar aanleiding van 
dit artikel vragen, dan kunt 
u bellen of mailen naar het 
Parochiesecretariaat.

Het Beheer

KERKHOF-NIEUWS

OPENINGSTIJDEN KERKHOF: 

van 9.00 tot 17.00 uur



Uit het Rouwboek
16 nov. Maria Lap-Arnold (90)
 Huize St. Agnes, 
 Zamenhof 65
17 nov. Hendrikus Pirovano 
 (82)
 Carel van Mander-
 straat 59
23 nov. Agatha Butter-
 Groenland (97)
 Kerkweg 191b
3 dec. Regina Koper-Kager 
 (90)
 Zuiderwentweg 23

Opbrengst collectes
19/20 nov. € 367,52
26/27 nov. € 549,80
3/4 dec.  € 362,20
10/11 dec. € 359,60

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 kerkgebouwen 
en nog vele andere activi-
teiten. Per eind november 
2022 is de stand gekomen op 
€ 63.228,98. 

Voor deze onmisbare steun 
aan uw Parochiegemeen-
schap onze oprechte dank! 

R.K. Parochie 
H. Laurentius/
H. Maria
Samenstelling Pastoresteam
Pastoor R.M. Torres 
(tel. 06-46082758)
Father Mathew Njezhukum Kattil
(tel. 06-22704895) 
Emeritus-pastoor H.J. Niesten
(tel. 06-30712180)
Kapelaan J. Chantre Sánchez
(tel. 06-82927482) 
Diaken M.M.A.M. de Haas
(tel. 06-30539841)
Buitengewoon bedienaar 
J. Vergouw (tel. 06-41604926)

Locatieteam Heemskerk
Pastoor Ruben Torres (voorz.)
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.

Parochiesecretariaat: 
Marieke Berends
Lidy Bosch

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. 6 (febr.) 16 jan.
Nr. 7 (maart) 13 febr.

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.   

Dit jaar gaan wij weer naar 
Lourdes, en wel van dinsdag  
9 mei t/m zondag 14 mei 
2023.

Heeft u interesse om mee 
te gaan of heeft u vragen? 
U kunt ons altijd bellen! 

Bets Portegies (tel. 23 55 73) of 
Joke Hoogeland (tel. 24 39 70)

Elk jaar, 14 dagen voor Kerst-
mis, wordt de grote kerststal 
opgebouwd. Zo’n 20 jaar 
geleden deden dat de kos-
ters, met ondersteuning van 
het technisch team. Maar uit 
beide teams vielen mensen 
weg, waardoor het moeilijker 
werd om de kerststal op te 
bouwen. Gelukkig werd de 
Tuingroep bereid gevonden 
om te helpen met het sjou-
wen van de grote grondplaten 
uit de kooropgang en alle 
poppen, dieren en verlichting 
vanaf de sacristiezolder.

Ook dit jaar was het plan om 
de kerststal te gaan plaatsen. 
Zouden we wel genoeg vrijwil-
ligers hebben om deze klus 
te klaren? Via diverse goede 
contacten bleken toch men-
sen bereid te helpen om de 

grote kerststal te plaatsen. 
Na anderhalf uur stond de 
complete kerststal in de kerk, 
hulde!

Daarom, veel dank aan de 
grote groep vrijwilligers: Nico 
Peekel, Ben Lammers, Dick 
Commandeur, Cees Kooij, 
Joop van Helvert, Ben Thie-
mann, Kees en Lidy Bosch, 
Rita Dufrenne, Jaap Wijte en 
ik zelf. Hopelijk mogen we, in 
komende jaren, weer op vrij-
willigers rekenen om de kerst-
stal te plaatsen. Laten we in 

deze Kerstperiode genieten 
van deze mooie kerststal en 
kerstgroep. Op 9 januari gaan 
de vrijwilligers alles weer 
opbergen en de bewoners van 
de stal weer naar de sacris-
tiezolder brengen.

Uiteraard kan iedereen ook 
vol bewondering kijken naar 
de wat kleinere kerststal, bij 
de Herdenkingskapel. Deze 
kerststal, meer dan 150 jaar 
oud, wordt elk jaar met grote 
voorzichtigheid opgebouwd 
door koster Kees Klos. De 
prachtige beelden en eenvou-
dige kerststal zijn ook zeker 
een bezoekje waard.

Nogmaals dank voor de grote 
inzet van iedereen. 

Wout de Reus

BEDEVAART
LOURDES
9 T/M 14 MEI

KERSTSTAL LAURENTIUSKERK

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

Za. 7 jan.
19.00 uur
Driekoningen

Zo. 8 jan.

Eucharistieviering
Father Mathew
Samenzang

Geen viering

Za. 7 jan.

Zo. 8 jan.
11.00 uur
Driekoningen
Nieuwjaars-
receptie

Geen viering

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Maria- en Laurentiuskoor

Za. 14 jan.

Zo. 15 jan.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Bisschop J. Hendriks/
Kapelaan Chantre Sánchez
Gelegenheidskoor

Za. 14 jan.
19.00 uur

Zo. 15 jan.

Eucharistieviering
Father Mathew
Samenzang

Geen  viering

Za. 21 jan.
19.00 uur

Zo. 22 jan.

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Samenzang

Geen viering

Za. 21 jan. 

Zo. 22 jan.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistie-/Gezinsviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Za. 28 jan.

Zo. 29 jan.
11.00 uur

Geen viering

Woord- en Communieviering
Diaken De Haas
Laurentiuskoor

Za. 28 jan. 
19.00 uur

Zo. 29 jan.

Eucharistieviering
Father Mathew
Mariakoor

Geen viering

Za. 4 feb.
19.00 uur

Zo. 5 feb.

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Dames Laurentiuskoor

Geen viering

Za. 4 feb.

Zo. 5 feb.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
JKH 

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur  

Eucharistieviering, Kapelaan Chantre  
Sánchez of Pastoor Van der Linden.

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.

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


