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KOFFIESCHENK(ST)ERS 
MARIAKERK

het een uitstekend voorstel 
en zo is het koffiedrinken na 
de viering van 11.00 uur in de 
Mariakerk begonnen. 

Het team
Het koffiezet-team bestaat 
uit de tweetallen Ria en Nico 
Gooijer, Johan Bleeker en 
Chris Raaijmakers, Wil Bruin 
en Luuk Bol, Corrie Stam 
en Trees Floris, Annema-
rie Raaijmakers-Bleeker en 
Danielle Hummel en Mieke 
de Wildt en Leontien Coelen. 
De heren De Wildt, Gooijer en 
Bol verrichten hand- en span-
diensten. De meeste dames 
en heren zijn bij de groep 
gevraagd door Ria Gooijer 

Koffie drinken speelt een belangrijke rol in ons leven. 
Het is lekker, biedt troost en geeft gezelligheid. Velen 
van u zullen ‘s morgens rond een uur of half elf een 
“bakkie” doen en sommigen zelfs staan op en het eer-
ste wat zij doen is koffie zetten, nog vóór het dou-
chen. Ook ‘s middags wordt door velen een kopje kof-
fie gedronken en ’s avonds na het eten wordt door de 
meesten de laatste koffie genuttigd. Heerlijk! Een jaar 
of zeven geleden is een aantal mensen in de Mariakerk 
begonnen met het zetten van koffie voor parochianen 
die op zondag naar de Eucharistieviering van 11.00 uur 
kwamen. Liep je na de Heilige Mis naar de uitgang van 
de kerk, dan kwam de geur van vers gezette koffie je 
uitnodigend tegemoet vanuit de Esplanadezaal en dit 
voorzag zeker in een behoefte.

en hebben totaal geen spijt 
dat ze ja gezegd hebben op 
deze vraag. Integendeel, het 
is leuk en gezellig, geeft veel 
voldoening en je kunt wat 
betekenen voor andere men-
sen. De gasten zijn erg dank-
baar. 

Ze werken in tweetallen en 
vormen zo een team dat 
goed op elkaar is ingespeeld. 
Ria stelt het rooster samen 
voor deze groep en mocht je 
onverhoopt niet kunnen dan 
wordt er onderling geruild.

Werkzaamheden
Meestal komt het tweetal 
koffiezet(s)ters om 10.30 uur 
naar de Esplanadezaal en 
begint met hun werkzaamhe-
den. Het klaarzetten van kop-
jes, schotels en lepeltjes, de 
suikerklontjes in schaaltjes 
en koffiemelk in kannetjes 
en dan terug in de koelkast, 
koffiekannen klaarzetten 
met heet water, het koffie-
zetapparaat vullen met water 
en koffie, de koekjes op de 
schaaltjes leggen en afdek-
ken. Daarna gaan zij zelf naar 
de viering. 

Halverwege viering zet een 
van de twee het koffiezetap-
paraat aan en wordt ook een 
waterkoker voor de thee klaar 
gezet. Na de H. Communie 
gaan zij beiden naar de Espla-
nadezaal en wordt de koffie 
in thermoskannen gedaan en 
wordt er een nieuwe pot kof-
fie klaar gezet. Als de paro-
chianen na de viering binnen-
komen, kan de verse koffie zo 
worden uitgeschonken. 

Na pakweg 25 minuten gaat 
iemand met de koffiekan 
langs de tafels voor een 
tweede rondje koffie of thee. 
Er maken aardig wat mensen 
gebruik van deze service en 
zijn blij om elkaar te ontmoe-
ten en samen een lekker kop-
je koffie te drinken.

Mieke vertelde dat er drie 
stamtafels zijn waaraan vaak 
dezelfde mensen zitten die 
gezellig met elkaar praten en 
de laatste nieuwtjes delen 
van de afgelopen week. Daar-
naast komen ook parochia-

nen koffiedrinken die daar 
niet elke zondag tijd voor 
hebben door andere verplich-
tingen en ook koorleden die 
in de viering gezongen heb-
ben komen langs voor een 
kopje koffie of thee. Zo kun 
je dus steeds verschillende 
mensen spreken.

“Het maakt mijn hele dag 
goed”
Op zondag 8 januari was na 
de viering de Nieuwjaarsre-
ceptie en het was gezellig 
druk. Ik ging naar een van de 
stamtafels en vroeg de men-
sen wat ze vonden van het 
gezamenlijk koffie drinken. Er 
kwamen veel reacties: “Het is 
mijn uitje van de week!”, “Je 
kan gezellig samen praten”, 
“Je hoort wat nieuwtjes”, “De 
zondag is zo stukken gezel-
liger”, “Ik ben heel dankbaar 
voor dit samen koffiedrinken”, 
“Het maakt mijn hele dag 
goed”. 

Extra’s
Een van de koffiezetters ver-
telde me dat wijlen Antoon 
Nales vaak heel lekkere koek-
jes meebracht voor bij de 
koffie voor iedereen. Dat was 
echt genieten. Ook werd er 
aan de koffiezetters gedacht: 
Joop Vessies, helaas ook al 
overleden, gaf hen eens per 
jaar een presentje voor hun 
bijzondere en liefdevolle werk.

Slot van het samenzijn
Meestal rond 12.45 uur 

begint het tweetal met het 
ophalen van de kopjes, waar-
bij zij vaak geholpen worden, 
zetten de afwasmachine aan 
en nemen de tafels af. Tus-
sendoor komen veel mensen 
langs om te bedanken voor 
de koffie en een fijne voort-
zetting van de zondag te wen-
sen. De parochianen aan de 
stamtafels verlaten steevast 
als laatsten de zaal, na ook 
te hebben bedankt voor het 
gezellige samenzijn. Meestal 
kunnen de koffiezetters even 
over 13.00 uur zelf ook naar 
huis.

Uitbreiding
Ik had nog een vraag aan de 
groep, namelijk of zij bereid 
waren ook na de viering van 
11.00 uur in de Laurentius-
kerk hun koffiezetwerk te 
doen. De vieringen van 11.00 
uur zijn nu namelijk de ene 
zondag in de Laurentius-
kerk en de andere zondag in 
de Mariakerk. Gelukkig was 
iedereen bereid dit te doen. 
Châpeau!

Dankbaar
Het wordt wel duidelijk uit 
deze Stille Kracht dat de 
koffieschenk(st)ers ontzet-
tend belangrijk werk doen. 

Zij maken de zondag voor 
vele parochianen een stuk 
aangenamer en gezelliger. 
Hartelijk dank daarvoor! 

Rita Dufrenne

De start
Ria Gooijer en Johan Bleeker 
zaten al bij het Wijkcontact 
en in gesprek met bewoners 
uit de wijk hoorden zij van 
mensen die hun partner had-
den verloren dat zij de zon-
dag een heel moeilijke dag 
vonden. Stil, eenzaam en 
saai. Kinderen hadden vaak 
andere bezigheden en zo 
zaten sommigen dan de hele 
zondag alleen thuis. In de 
Protestantse kerk was het al 
gebruikelijk om na de viering 
koffie te drinken en iemand 
stelde voor dat bij ons ook 
mogelijk te maken. Ria is met 
deze vraag naar het Parochie-
bestuur gegaan en deze vond 

De koffieschenk(st)ers van de Mariakerk.

60+? Word dan lid van  
KBO Heemskerk
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  
Heemskerkse blad Grijs/Wijs. Zorg, veiligheid, mobiliteit, 
hulp en advies, korting zorgverzekering, gebruik van 
digitale kennis, enzovoort krijgen aandacht in onze 
maatschappelijke 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 aanmelden bij 
J. van Eerden, tel. 675859 of via 
hans@timmer.com (secretaris). 



Paaseitjes
Op het moment dat ik dit 
pastoraal woord schrijf is 
het half januari. In enkele 
winkels ligt nog kerstcho-
cola, 50 procent afgeprijsd. 
De laatste zakjes chocola-
de-hulstblaadjes. Tussen de 
hulstblaadjes zie ik ook nog 
kruidnootjes liggen. En een 
paar gebroken chocolade 
letters. Bakkers noemen 
dat bakkersverdriet. Kerst- 
of Sinterklaasversnaperin-
gen die niet verkocht zijn. 
Een paar schappen verder-
op liggen paaseitjes …

Pasen is nog ver weg...
Als u dit leest is het bijna 
Aswoensdag. Het duurt nog 
even voordat het Pasen is. 
Eerst wordt in het zuiden 
en in de landen om ons 
heen Carnaval gevierd. De 
avond voor Aswoensdag 
vieren wij Vastenavond.

Toen ik jong was bakte mijn 
moeder die dag altijd olie-
bollen. Later toen zij dat 
niet meer kon, haalde zij 
gebak bij de banketbak-
ker. En mijn broer, zus en ik 
mochten net zoals op zater-
dagavond een uur later 
naar bed. Een glas cola en 
een bakje chips. Vlak voor-
dat wij naar bed moesten 
kregen wij alle drie een 
trommeltje. Een trommeltje 
om al je snoep wat je kreeg 
in de Vastentijd te bewaren 
tot Paaszaterdagmiddag 
12.00 uur. Een vastentrom-
meltje. Nu ik wat ouder 
ben: wij hebben altijd olie-
bollen of gebak op Vasten-
avond. Die traditie heb ik 
vastgehouden. 

Aswoensdag
En dan is het Aswoensdag. 
De eerste dag van de veer-
tigdagentijd. Veertig dagen 
waarin ons wordt gevraagd 
sober te zijn, een glas wijn 
te laten staan, enzovoort, 
een periode van inkeer, 
bezinning, gebed, bekering, 
soberheid. Veertig dagen 
soberheid, de zondagen uit-
gesloten. 

Welkom
Aswoensdag, 22 februari. In 
alle kerken en zelfs in een 
verzorgingshuis kunt u het 
askruisje toegediend krij-
gen. De Priester of Diaken 
zegt als hij een kruisje op 
uw voorhoofd zet met as: 
Stof zijt gij en tot stof zult 
gij wederkeren of Bekeert 
u en geloof in de blijde 
boodschap. Welkom in één 

van onze kerken. Altijd een 
mooie viering, Aswoens-
dag. De as komt af van de 
palmtakjes van 2022 die 
verbrand worden voor het 
askruisje.

Veertig dagen op weg 
naar Pasen
De veertigdagentijd doet 
ons denken aan Jezus die 
veertig dagen de woestijn 
inging om te vasten. Veer-
tig dagen at en dronk Hij 
niet. De Heilige Geest leidt 
Hem naar de woestijn vlak 
na Zijn doop in de Jordaan 
door Johannes de Doper. 
Veertig Dagen en Jezus 
wordt op de proef gesteld 
door de duivel. Elke eerste 
zondag van de veertigda-
gentijd gaat het over Jezus 
in de woestijn. En de verlei-
ding door de duivel. Veer-
tig dagen was Jezus in de 
woestijn en vastte Hij.

Wat doen wij?
Laten wij deze veertig 
dagen figuurlijk de woestijn 
ingaan. 

Veertig dagen
om tijd te maken, 
om weer mens bij de 
mensen te worden.
Een tijd om je te verrijken 
met een barmhartig hart.
Een tijd om je horizon te 
verruimen 
tot de echte mens 
die je zelf bent 
en tot hem of haar 
die jouw medemens is.
Een tijd om open te komen 
voor echte rijkdom 
door je rijkdom te delen.
Veertig dagen, het begin 
van een nieuwe tijd.

Kies voor een 
levenshouding 
die recht doet aan
iedere mens, 
dichtbij en veraf,
met de voorkeur van Jezus 
voor de kleinsten 
en de zwaksten.
Die wijsheid wordt 
ons namelijk 
vanuit de woestijn 
toevertrouwd,
als wij dezelfde weg 
als Jezus gaan, 
tot zegen en vrede 
van velen.

Ik wens u allen een 
gezegende veertigdagentijd!

Marcel de Haas, 
Diaken

In februari staat er iets heel 
leuks in de agenda van de 
communicanten: een 
Carnaval en vastenmiddag! 

Met muziek en spelletjes zul-
len wij eerst lekker feesten 
en daarna gaan we uitleggen 
waarom wij Carnaval vieren 
en zullen we alvast leren over 
de Vastentijd. Wat is vas-
ten? Waarom en hoe vasten 
katholieken? Wat kunnen de 
kinderen doen om te vasten 

´En in Jezus Christus zijn eni-
ge zoon onze Heer.́

Afgelopen december kwamen 
we met de jongeren bijeen 
in de Mariakerk. We begon-
nen met een gebed en keken 
samen het huiswerk na. 
Kapelaan Jaider gaf een boei-
ende catechese over Jezus 
Christus. Wie is Hij? Wat zegt 
de Heilige Schrift? Wat zegt 
Jezus zelf wie Hij is? Samen 
met de vormelingen zochten 
we in de bijbel naar de ant-
woorden en beantwoordden 
we de vragen uit het werk-
boek.

Na een pauze deed onze 
gast-spreekster haar intrede. 
Zij vertelde ons over het 
Sacrament van de Eucharis-
tie. Toen Isaura zeven was, 

Wilt u op 
zondagen 
vooraf-
gaand aan 
de Eucha-
ristievie-
ring de Rozenkrans meebid-
den? Nu de vieringen 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 Esplanadezaal, zodat 
we op tijd klaar zijn voor de 
Heilige Mis. Wilt u meebid-
den? U kunt dat laten weten 
via 06-5196 5573 of 
e-mail: sindo@xs4all.nl. 
Wij zorgen voor boekjes met 
de gebeden.

Sindo Núñez Queija

op een passende manier voor 
hun leeftijd? Dit zijn enkele 
vragen die wij tijdens deze 

ontving zij met haar neefje 
haar Eerste Heilige Commu-
nie. Samen liepen ze naar 
de priester toe, die bij ieder 
de hostie omhoog hield, 
wachtend tot zij Ámen´ ant-
woordden. Toen Isaura aan 
de beurt was en de priester 
de hostie omhoog hield en 
zei: ´Lichaam van Christuś , 
kwam er een gevoel in haar 
op dat ze heel moeilijk kon 
omschrijven. Na er over nage-
dacht te hebben, voelde het 
als een soort bevestiging van 
de liefde die God ook voor 
haar voelt. Het is onbeschrij-
felijk mooi en bijzonder wat 
God voor ons heeft gedaan. 
Hij offerde zijn enig geboren 
Zoon voor ons allemaal op. 
We luisterden allen zeer aan-
dachtig verder naar Isaura’s 
getuigenis.

Op zondag 18 december had-
den we een feestelijk kerst-
diner. Het was een bijeen-
komst met veel gezelligheid, 
heerlijk eten en leuke spel-
letjes. 

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

middag proberen te beant-
woorden. 
Op woensdag 22 februari 
begint de vastentijd. Alle 
kinderen en hun gezinnen 
worden uitgenodigd om naar 
de viering van Aswoensdag 
te komen in de Mariakerk om 
19.00 uur. Samen een start 
geven aan de uitdagingen van 
de veertigdagentijd!

Namens de Communiegroep, 
Pilar Casanova

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERIGEN

NIEUWS VAN DE VORMELINGEN

ROZENKRANS-
GEBED VÓÓR 
ZONDAGVIERING

KICA NIEUWS
In februari staat de 
KiCa-avond in het teken 
van de vastentijd. Na het 
Carnavalsfeest hebben 
de kinderen over de 
vastentijd geleerd. 
Katholieken over de 
hele wereld proberen in 
de 40dagentijd om zich 
dichterbij Jezus te voelen 
door te Vasten. Maar, hoe 
kun je eigenlijk vasten? 

Om deze belangrijke 
periode van ons geloof 
goed te kunnen begrijpen, 
nodigen we alle kinderen 
met hun ouders, broers 
en zussen, uit om de 
viering van Aswoensdag te 
komen meemaken. 

Deze bijzondere viering, 
waarbij de priester ons 
zegent met een eenvoudig 
kruis van as, afkomstig 
van de verbrande 
Palmtakjes van vorig 
jaar, laat altijd een diepe 
indruk bij de kinderen 
achter. Bij het aanbrengen 
van het askruisje zegt de 
priester “bedenk dat gij 
stof zijt en tot stof zult gij 
wederkeren”.  

Kom op woensdagavond 
22 februari om 19.00 
uur naar de Mariakerk 
en ontdek wat deze 
woorden betekenen, die 
overgenomen zijn uit 
Genesis 3-9.

Pepita, Annette en Pilar

WIJKCONTACT VRAAGT 
VERSTERKING
Aandacht is een mooi cadeau

Wie komt de Werkgroep Wijkcontact versterken?  
Een uurtje beschikbaarheid in de week helpt al enorm! 
Dat moet toch in menig agenda in te plannen zijn? 

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

WIJKCONTACT
Is er een kindje geboren...

Bent u thuis langdurig 
ziek... Wenst u thuis de 

communie te ontvangen...
Gaat één van uw kinderen 
het huis uit of gaat u zelf 
verhuizen... Wordt u opge-
nomen in het ziekenhuis...

Zijn er soms nog andere 
bijzonderheden of wensen?

Laat het graag even 
weten aan het Parochie-

secretariaat, tel.: 232220.



UIT HET REGIOBESTUUR

De vergadering van het 
Regiobestuur van 11 janu-
ari 2023 wordt geopend 
door secretaris Wim van der 
Meer. Met het oog op de 
gebedsweek voor Eenheid 
der Christenen (15 t/m 22 
januari) leest hij een gebed 
voor waarin ‘vertrouwen’ 
centraal staat: vertrouw op 
God, vertrouw op de werking 
van de Heilige Geest, ver-
trouw op de kracht van het 
gebed. Bidden is één van de 
beste manieren om vrede 
en vervulling te vinden in je 
dagelijks leven. We moeten 
leren om van binnen stil te 
zijn, zodat we klaar staan 
om Zijn stem te horen. 

Pastorale plannen 2023
De pastores schetsen een 
aantal belangrijke pastorale 
initiatieven voor 2023: Syca-
more-bijeenkomsten (start 
4 maart en richt zich op een 
goede voorbereiding van het 
Paasfeest), de Alpha cur-
sus georganiseerd vanuit de 
Apostelkerk, de familiezon-
dagen en de maandelijkse 
jongerenbijeenkomsten. 
We spreken af om als regio 
in 2023 gezamenlijk het 
Vastenactieproject “Misio-
neras de Christo Maestro”, 
een katholieke religieuze 
gemeenschap, te steu-
nen. Ze zijn gestart met de 
exploitatie van een duur-
zame boerderij en richten 
zich met onderwijs en trai-
ning op arme jongeren die 
anders aan lager wal raken.  
Mooi om op deze wijze iets 
terug te kunnen doen voor 
Colombia, het vaderland van 
Kapelaan Jaider!

WereldJongerenDagen
De afgelopen maanden zijn 
op diverse kerklocaties in 
onze regio flessen wijn en 
noveenkaarsen verkocht. De 
opbrengst van deze produc-
ten wordt door het Bisdom 
Haarlem-Amsterdam aange-
wend voor het opvangen van 
een deel van de reiskosten 
t.b.v. de WereldJongerenDa-
gen. Dit is een evenement 
waarbij miljoenen jongeren 
over de hele wereld afrei-
zen naar één stad om daar 
samen het geloof te vieren, 
elkaar te ontmoeten en 
nieuwe vrienden te maken, 
het geloof te verdiepen en 
de Paus te ontmoeten. 

In de zomer van 2023 
komen deze jongeren samen 
in de Portugese hoofdstad 
Lissabon. De voorbereidin-
gen voor deze editie van 

Wereldjongerendagen zijn in 
volle gang. Vijf dagen lang 
kunnen jongeren verspreid 
over de hele stad deelnemen 
aan klein- en grootschalige 
culturele festivals, vieringen, 
concerten, ontmoetingen en 
theatervoorstellingen. De 
komende maanden zullen wij 
in overleg met het Bisdom 
deze actie voortzetten. 

Onderscheiding voor 
Cor Hienkens
Op 9 december werd Cor 
Hienkens, tevens lid van het 
Regiobestuur, onderscheiden 
als Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau vanwege zijn 
jarenlange maatschappe-
lijke, politieke en religieuze 
inzet. Cor hebben wij leren 
kennen als een ervaren en 
evenwichtige bestuurder, 
die ook in lastige discussies 
beleefd blijft, argumenten 
wikt en weegt, maar wel zijn 
standpunten duidelijk weet 
over te brengen. Wij feli-
citeren Cor van harte met 
deze mooie en welverdiende 
koninklijke onderscheiding! 

Sluiting Regina Caeli
Het regiobestuur heeft in 
nauwe samenwerking met 
het Locatieteam van de 
Parochie St. Eloy aan de 
Bisschop het voornemen 
kenbaar gemaakt de kerklo-
catie Regina Caeli (Hilbers-
plein 78, Beverwijk) te slui-
ten. Het sterk teruglopend 
aantal kerkbezoekers, de 
daarmee samenhangende 
forse afname van de inkom-
sten en een tekort aan voor-
gangers in onze regio zijn 
de belangrijkste redenen 
hiervoor. 

Dit is een ingrijpende maat-
regel, 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 een mooie 
en gepaste afscheidsviering 
toe.

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Rond 2003 is het kerkhof uit-
gebreid met een urnenhof. De 
muren bestaan uit vier cirkel-
segmenten. De urnenmuur is 
een uniek ontwerp van archi-
tect Piet Wierenga en tuinar-
chitect Henk Weijers heeft de 
tuin rondom ontworpen. 

Een asurn kan bijgezet wor-
den in een van de muren of 
in een urnengraf. De afsluit-
plaat van een nis wordt 
door een vaste steenhouwer 
geleverd en voorzien van 
een standaard lettertype. 
De nabestaanden leveren 
de tekst aan (eigen kosten). 
Ook kunnen er kleine foto’s 
aangebracht worden. Bij een 
bezoek aan de urnenhof kom 
je vanzelf op ideeën voor 
tekst en eventuele foto op de 
plaat. De liggende afdekplaat 
voor een urnengraf kan door 
nabestaanden zelf gekozen 

worden bij elke steenhou-
wer. De afmetingen zijn 80 
cm (breed) bij 50 of 60 cm 
met een dikte van 6 cm. Een 
urnennis/urnengraf kan voor 
10 of 20 jaar gehuurd wor-
den. Verlenging is mogelijk. 
In een urnennis of urnen-
graf kunnen maximaal twee 
asbussen bijgezet worden. 

Op het kerkhof is het ook 
mogelijk om een asverstrooi-
ing te doen. Een naamplaatje 
van de overledene die is uit-
gestrooid, kan op het monu-
ment bevestigd worden bij het 
verstrooiveld (direct achter 
de kerk). Kosten die verbon-
den zijn aan de huur van een 
urnennis met afdekplaat, 
urnengraf of asverstrooiing 
zijn te vinden op de website 
van de “RK Parochie H. 
Laurentius en H. Maria”. 
Ga na opening van de website 

rechtsboven naar “Parochie”, 
na aanklikken ziet u daar 
“Tarieven”. Heeft u naar aan-
leiding van dit artikel vragen, 
dan kunt u contact opnemen 
met het Parochiesecretariaat.

Het Beheer

KERKHOF NIEUWS: URNENHOF

Op 22 februari (Aswoensdag) start onze jaarlijkse Vastenactie 
en deze loopt t/m 9 april. Vasten is het doelbewust afzien van 
voedsel of andere geneugten, om zo ontvankelijk te worden 
voor de boodschap van Gods liefde. Ieder vult deze periode op 
eigen wijze in, de één doet er meer aan, de ander minder. Ook 
het helpen van mensen die het minder hebben staat centraal.

Dit jaar is ons Vastenactie-project weer een gezamenlijk goed 
doel en wel een project uit het land van onze kapelaan Jaider 
Chantre Sánchez, Colombia. De organisatie genaamd: ‘Misio-
neras de Cristo Maestro’ is een katholieke religieuze gemeen-
schap opgericht in Colombia, in het aartsbisdom Bogotá, 
als antwoord op de behoeften van de armen. Men probeert 
Jezus te volgen door de armen en eenzamen te helpen in hun 
noden. Hun missie is het bieden van uitgebreid onderwijs en 
geven van trainingen aan kinderen en jongeren die anders 
geen toekomst hebben en op het verkeerde pad geraken. 
Men gaat waar niemand heen wil om te evangeliseren, helpen 
de armsten en minstbedeelden en zorgen voor in de steek 
gelaten terminaal zieke patiënten. 

Op een boerderij genaamd “San José” wil men met een alles-
omvattend opleidingsproject voor duurzame landbouw een 
groep van 50 kinderen en jongeren helpen. Zij leren met gro-
te aandacht en inzet voor milieubescherming en met goede 
gebruikmaking van natuurlijke hulpbronnen in eigen onder-
houd te voorzien. Het motto is: “Vrede zaaien, hoop oogsten”. 
Voor dit opleidingsproject is uw hulp onmisbaar.

Binnenkort komt er een folder uit over het project met foto’s 
en meer uitleg over wat men van plan is met het geld te 
bewerkstelligen en hoe u deze actie financieel kunt steunen. 

Lydia Vergouw

GEBED 
VOOR DE VREDE
God, wij bidden voor alle 
mensen die lijden.
Elke dag sterven duizenden 
mensen.
De oorzaken zijn oorlog,
hongersnood en 
natuurrampen.
Kinderen zijn zonder familie.
Ze hebben honger en dorst.
Families vluchten,
om een plek te vinden
waar ze beschermd zijn.

Help ons, God,
een wereld te bouwen,
waarin iedereen goed 
kan leven.
Een wereld, waarin iedereen
als een roos kan bloeien.
Een wereld, waarin niemand
meer huilt en geen oorlog 
meer is.
Een wereld, waarin iedereen 
in vrede met elkaar danst 
en zingt.

Marie-Jeanne, Senegal

We gaan deze maand begin-
nen met inschrijven van wie 
er mee wil naar Lourdes. 
Wij gaan dit jaar van 9 t/m 
14 mei. Wilt u graag mee 
of heeft u vragen? Belt u 
dan met Bets Portegies (tel: 
235573) of Joke Hoogeland 
(tel: 243970).
Wij laten u ook weten, dat 
er in het weekend van 4/5 
februari na de vieringen een 
deurcollecte wordt gehouden 
voor Lourdes, dit om zoveel 
mogelijk zieken naar Lourdes 
te  kunnen laten gaan. 
Wij bevelen deze collecte van 
harte bij u aan.

Joke Hoogeland

INSCHRIJVING 
LOURDESBEDE-
VAART GESTART



Uit het Doopboek
7 jan. Alvin van der Meij 
 Ln. van Assumburg 52

Uit het Rouwboek
16 dec. Johanna Vlasman-
 Kerkhoven (93)
 Plesmanweg 1, K813, 
 Beverwijk 
16 dec. Christina de Wit-Nol 
 (92)
 Bilderdijkstraat 43
18 dec. Egbertus de Ruyter 
 (86)
 Van Hamelstraat 14
23 dec. Petrus de Boer (91)
 Zamenhof 65, 
 App. 204
24 dec. Zr. Johanna Visser (82)
 Alverna, Boekenroode-
 weg 9z117, Aerdenhout

6 jan. Theodora Rem-
 Willemse (86)
 Prof. Ten Does-
 schatestraat 203 

Opbrengst collectes
17/18 dec. € 320,77
24 t/m 26 dec. € 5.090,76
31/1 jan.  € 382,40
7/8 jan. € 401,12
14/15 jan. € 385,10

Kerkbijdrage
Per eind december jl. heeft 
de Actie Kerkbalans in onze 
Parochie het prachtige resul-
taat bereikt van 
€ 67.257,75. Aan allen die 
hieraan hebben bijgedragen 
onze hartelijke dank. Ook 
voor alle nieuwe aanmeldin-
gen 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)

5 feb. Afscheidsviering Regina Caeli 
22 feb. Viering Aswoensdag (Mariakerk, 19.00 uur) 
22 feb. Start Vastenactie 
9-14 mei Lourdesbedevaart

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

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

Mocht u het werk van PCI 
willen steunen, dan zien wij 
graag uw bijdrage tegemoet 
op rekeningnr. 564439045 
t.n.v. PCI Heemskerk of 
in de PCI-busjes achterin 
beide kerken. 

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 7 (maart) 13 febr.
Nr. 9 (april) 13 maart

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. 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

Za. 11 feb.

Zo. 12 feb.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Heren Laurentiuskoor

Za. 11 feb.
19.00 uur

Zo. 12 feb.

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Mariakoor

Geen viering

Za. 18 feb.
19.00 uur

Zo. 19 feb.

Eucharistieviering
Father Mathew
Samenzang met cantor

Geen viering

Za. 18 feb.

Zo. 19 feb.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistie-/Gezinsviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Wo. 22 feb.
19.00 uur
Aswoensdag

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden
Samenzang

Za. 25 feb.

Zo. 26 feb.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Laurentiuskoor

Za. 25 feb.
19.00 uur

Zo. 26 feb.

Eucharistieviering
Father Mathew
Mariakoor

Geen viering

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.

ROUW-
BEGELEIDING
Voor rouwbegeleiding 

kunt u contact opnemen
 met Elsa Heyblok,

tel.: 236156 

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

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 KALEN-
DER ELKE DAG 
EEN BEETJE SPIRIT


