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JAAP JANSEN: BEHEERDER 
VAN HET PAROCHIECENTRUM

nog bij de Hoogovens en als 
Thea ons dat toen niet had 
aangeraden, dan was alles 
heel anders gelopen; dan was 
ik misschien wel nooit vrijwilli-
ger geworden.” En zoons Jac-
ques en Peter werden er dus 
ook in meegenomen. “Peter 
heeft toen al het elektrisch 
werk gedaan; later zou hij als 
vrijwilliger ook betrokken zijn 
bij het Huis achter de duinen, 
bij het Zomerpodium, bij de 
Wielerronde.” Het vrijwilligers-
bloed stroomt dus door deze 
familie. En dat ze zeer geliefd 
zijn bij veel mensen bleek wel 
na het recente overlijden van 
Peter waarbij de Laurentius-
kerk tweemaal volstroomde 
met mensen die hun steun 
kwamen betuigen.

Na de kerk ook de Pastorie
Toen de restauratie van de 
Laurentiuskerk in 1991 klaar 
was, werd de pastorie omge-
bouwd tot parochiecentrum. 
Pastoor Alleman verhuisde 
naar een huis om de hoek 
van de Maerelaan, dichtbij de 

Al 30 jaar is Jaap Jansen beheerder van het Parochie-
centrum naast de Laurentiuskerk. Al 30 jaar kunnen 
vrijwilligers rekenen op zijn schier onvermoeibare hulp 
bij vergaderingen en evenementen. Hoe is dat zo geko-
men? In dit artikel blikken we terug op iets meer dan 
30 jaar, vanaf het prille begin dat Jaap als vrijwilliger 
betrokken raakte bij onze Parochie.

kerk en het parochiecentrum 
kreeg nieuwe “bewoners”. Zo 
kwam het jongerenkoor eerst 
op de benedenverdieping; 
later verhuisden ze naar de 
eerste verdieping waar nu al 
jaren de kindercatecheses 
van de KiCa worden gehou-
den. Jaap: “Toen de Espla-
nadezaal bij de Mariakerk 
werd gebouwd, zat ik in de 
adviescommissie. Er was toen 
ruimte nodig voor de kinder-
catechese en dus was het 
logisch dat het “HOME” van 
het jongerenkoor verhuisde 
van het parochiecentrum naar 
de zolder bij de Mariakerk.” 

Beheerders eerste uur
Toen Jaap in 1992 de moge-
lijkheid kreeg om met pensi-
oen te gaan, hij was toen 57, 
waren er beheerders nodig 
voor het Parochiecentrum. 
“We waren toen met een 
heel team: Jan Koerhuis, Ton 
Heus, Dick Commandeur en 
ikzelf. Wij hebben toen het 
sleutelplan gemaakt en Dick 
en ik werden de beheerders 
van het Parochiecentrum. 
Dick ging later werken bij 
Groen Uitvaartverzorging, dus 
na twee jaar was ik alleen 
beheerder.” In het begin was 
het heel druk: Jaap laat mij 
een agenda zien uit het jaar 
1995 – alle dagen zijn hele-
maal volgeschreven. Tegen-
woordig is het een stuk rus-
tiger, maar nog steeds is het 
nodig om het gebruik van de 
zalen af te stemmen. “De 
KiCa gebruikt vaak meerdere 
zalen tegelijk voor kinderen 
van verschillende leeftijden, 
dus dat moet wel gecoördi-
neerd worden met andere 
gebruikers, zoals de vrijwilli-
gers van het Noodfonds en de 
Rouwbegeleiding.” Uit eigen 
ervaring weet ik dat Jaap 
altijd precies weet wat er 
speelt. Als je hem belt om te 
vragen of er ruimte is, kan hij 
dat direct laten weten. 

De drukke jaren
Als beheerder is Jaap jaren-
lang betrokken geweest bij 
allerlei grote evenementen. 
“Bijvoorbeeld de kerstcon-
certen van de Hoogovenhar-
monie en de Volkskerstzang. 
Na afloop was er dan een 

borrel voor de muzikanten op 
de eerste verdieping en de 
afvaardiging van het manage-
ment kreeg een kopje koffie 
in de Grote Zaal.” Lachend 
zegt Jaap: “Er waren directie-
leden die liever boven zaten 
bij de muzikanten.” Zo zijn 
er nog veel meer voorbeel-
den van evenementen, zoals 
de sponsorconcerten van de 
Rabobank en het koor Bel-
lissimo. “Gelukkig kreeg ik 
veel hulp, bijvoorbeeld van 
Riet Kleef e.a. die tot aan het 
overlijden van Pastoor Alle-
man ook zijn huishoudster 
was. Het was zo veel, ik had 
het toen niet alleen gekund. 
Er waren toen gelukkig ook 
nog 8 of 9 kosters in de 
Laurentiuskerk.”

Scala aan werkzaamheden
Als beheerder regelt Jaap het 
gebruik en het onderhoud van 
de zalen in het Parochiecen-
trum. Op vrijdag loopt hij alle 
voorraden na en zorgt hij dat 
die worden bijgevuld. Maar 
tijdens het gesprek wordt me 
duidelijk dat Jaap daarnaast 
nog een grote veelheid aan 
andere werkzaamheden doet 
voor de Parochie. Hij is ook 
een van de vaste lectoren in 
de Laurentiuskerk. “Ook dat 
heb ik aan Thea te danken: zij 
was lectrice en maakte ook 
de roosters voor de lectoren. 
Met haar heb ik ook geleerd 
dat je goed moet weten hoe 
je verstaanbaar kunt voor-
lezen in een kerk als de 
Laurentiuskerk. Pastoor Alle-

man ging dan in de kerk zit-
ten om te horen of het goed 
te verstaan was. En tijdens 
de vieringen ging ik achter in 
de kerk zitten om te luiste-
ren.” Het verklaart waarom 
Jaap zelf zo bedreven is in 
het duidelijk voorlezen. “Ook 
het verzorgen van de kruisjes 
voor overledenen (die achter 
in de kerk hangen) heb ik van 
Thea overgenomen; zij had 
dat zelf opgezet. Inmiddels 
doet Joop van Helvert het 
meeste werk voor de kruisjes 
en ik alleen de administratie.” 
We praten over nog meer din-
gen die Jaap deed, zoals het 
wegbrengen van het collec-
tegeld naar de bank (totdat 
Jaap ziek werd) en het bijhou-
den van het boek met namen 
van overledenen (omdat Jaap 
een heel mooi handschrift 
heeft!).

Grote steun
Het is duidelijk: Jaap is een 
grote steun voor onze Paro-
chie. Daar zijn we heel dank-
baar voor! Maar andersom 
zegt Jaap ook veel steun te 
hebben gehad aan de men-
sen met wie hij samenwerkt. 
Zeker na het overlijden van 
Thea was dat heel belangrijk 
voor hem. Hij doet het werk 
graag en voegt toe: “Het 
zou ook heel fijn zijn als er 
iemand bij zou komen die een 
deel van de taken zou willen 
doen.” 

Misschien dat u na het lezen 
van dit stuk iets meer wilt 
weten over wat erbij komt 
kijken, neemt u dan contact 
op met Jaap, met mij of met 
het secretariaat. Vele han-
den maken licht (en gezellig!) 
werk! 

Sindo Núñez Queija

Wonder van Heemskerk
Bij het begin van de restaura-
tie van de Laurentiuskerk in 
1987 zijn Jaap en zijn zoons 
Jacques en Peter begonnen 
als vrijwilligers. Daar mogen 
wij Jaap’s vrouw Thea enorm 
dankbaar voor zijn, want het 
is aan haar te danken dat de 
drie mannen aan het werk 
gingen om de Laurentius-
kerk in de huidige luister te 
herstellen. Zo maakten zij 
deel uit van het “Wonder van 
Heemskerk”, zoals oud-burge-
meester Hoobroeckx de res-
tauratie jaren later zou noe-
men. Een wonder van men-
senhanden – hoe passend is 
dat in onze Katholieke Kerk, 
waarin wij allen het lichaam 
vormen waarvan Jezus zelf 
het hoofd is.

Gezin van vrijwilligers
Zo werd het gezin Jansen een 
echt vrijwilligersgezin. Thea 
was al voor de restauratie 
betrokken als vrijwilligster in 
het pastorale werk en als lec-
trice. Jaap: “Ik werkte toen 

Jaap Jansen in de Grote Zaal: al 30 jaar beheerder parochiecentrum.

Op 26 maart om 14.00 uur in de Mariakerk is er een 
Pools-Nederlandse Eucharistieviering. Deze Mis zal met 
een aantal teksten en gebeden in het Nederlands en in 
het Pools gevierd worden.

Femke Ooievaar heeft voor haar stage op het conservatori-
um een aantal kinderen begeleid om deze mis muzikaal te 
ondersteunen. Kapelaan Jaider en priester Mariusz Momot 
gaan voor in deze bijzondere viering. Iedereen is welkom!

26 MAART: POOLS-NEDERLANDSE MIS



Veertigdagentijd
Het is weer veertigdagen-
tijd, en zoals u weet is dit 
een tijd waarin er meer 
nadruk wordt gelegd op 
het bidden, “Weest dus 
waakzaam, want gij kent 
dag noch uur.” (Mattheüs 
25,13); op het vasten 
(daarom wordt het ook de 
Vastentijd genoemd), “Er 
zullen dagen komen, dat 
de bruidegom van hen is 
weggenomen; dan zullen zij 
vasten.” (Mattheüs 9,15) 
en het is ook een tijd om 
werken van barmhartig-
heid te doen (aalmoes), 
“Voorwaar, Ik zeg u: al wat 
gij gedaan hebt voor een 
dezer geringsten van mijn 
broeders hebt gij voor Mij 
gedaan” (Mattheus 25,40). 

Voorbereiding Paasfeest
De veertigdagentijd is een 
tijd van voorbereiding voor 
de viering van de over-
winning van Jezus op de 
dood, wat wij Pasen noe-
men. Deze voorbereiding 
is bedoeld om onze relatie 
met God sterker te maken, 
om bepaalde dingen in ons 
leven die niet goed voor 
ons zijn achter te laten.

Het is een tijd van veran-
dering, van bekering en van 
herontdekking van de liefde 
en barmhartigheid van God 
met ons.

Vijf bijeenkomsten
Als Parochie willen wij u 
met deze voorbereiding 
voor Pasen helpen. Daarom 
hebben wij vijf bijeen-
komsten georganiseerd 
om samen met jullie ons 
geloof te verdiepen en van 
gedachten te wisselen. 

Voor deze bijeenkomsten 
zal men gebruik maken van 
de Sycamore-filmpjes. 

Wat is Sycamore?
Sycamore is een prach-
tige eigentijdse uitleg van 
het katholieke geloof. Het 
geeft inzicht en alle ruimte 
voor een eerlijk en open 
gesprek. 

Sycamore biedt verdieping 
over het katholieke geloof 
en waarom dit relevant is 
voor ons leven nu. 

Er is ruimte om andere 
mensen te ontmoeten, 
ideeën uit te wisselen en 

over zaken na te denken 
die er echt toe doen.

Vijf zaterdagen vóór 
Palmzondag 
Deze bijeenkomsten zul-
len plaatsvinden op de vijf 
zaterdagen vóór Palmzon-
dag. De eerste bijeenkomst 
is dus op zaterdag 4 maart 
om 9.00 uur  in de Esplana-
dezaal van de Mariakerk. 

Wij zullen beginnen met 
een lekker ontbijt waarna 
wij samen gaan kennisma-
ken met de andere deelne-
mers en dan gaan wij een 
korte film kijken en naar 
aanleiding van verschil-
len de vragen, gaan wij in 
gesprek.

U kunt u zich via e-mail 
aanmelden bij:  
sindo@xs4all.nl. 

De bijeenkomst duurt rond 
anderhalf uur. 

Wanneer?
4 maart 
11 maart 
18 maart 
25 maart
1 april

Waar?
Esplanadezaal van de  
Mariakerk.

Hoe laat?
9.00 uur.

Promotie-video
Scan onderstaande QR-
code als je vast een idee 
wilt krijgen van wat Syca-
more is.

Wij hopen veel parochianen 
te kunnen verwelkomen.

Verbonden in Christus,

Kapelaan Jaider Chantre
Sánchez

Maart is een drukke maand 
voor de communicanten. We 
hebben twee kindermiddagen 
en ook een online opdracht 
om de Palmpasenstokken te 
maken voor de Palmzondag-
viering op 2 april. En natuur-
lijk is er ook een gezinsviering 
op zondag 19 maart.

Op de eerste kindermiddag 
zullen wij het hebben over 
wat “verzoening” betekent en 
over het Sacrament van de 
biecht leren. Dit doen we aan 
de hand van het verhaal van 
De verloren zoon. Met een 
toneelstukje leggen wij uit 
wat de biecht is. De kinderen 
vinden toneelstukjes geweldig 
en leren heel veel tijdens het 
kijken. Deze middag is zeker 
een favoriet van de kinderen.

´Die ontvangen is van de 
Heilige Geest̀

Op 15 januari was er een 
familiedag voor de vorme-
lingen en hun gezin. De dag 
begon met de viering van de 
H. Mis in de Laurentiuskerk 
met onze Bisschop, de hoofd-
celebrant. Enkele seminaris-
ten verzorgden de zang. Na 
de viering gingen we naar de 
Mariakerk om verder te gaan 
met een speciaal samen-
gesteld programma voor de 
familiedag. Zo was er een 
lunch, speelden we een leuk 
familiespel en gaf een jonge 
priesterstudent van het semi-
narie in Nieuwe Nieuwdorp 
een inspirerende getuigenis 
over zijn roeping. Gezamenlijk 
leerden we over de Heilige 
Geest: “groeien in het geloof 
doe je niet alleen”. Het was 
een prachtige middag.

Zondag 5 februari waren er 
twee bijzondere gasten uit-
genodigd: zuster Rose Fatima 
en zuster Loki. Zij zijn Missi-
onarissen van “Charity”, ook 
wel de zusters van Moeder 
Teresa genoemd. Ze waren 
beiden aanwezig om de vie-

Wij zijn enthousiast op zoek 
naar jongens en meisjes van 
6 tot 13 jaar om met het 
Jeugdkoor De Heemsklokjes 
mee te komen zingen. Lijkt 
het je leuk, dan ben je van 
harte welkom op iedere vrij-
dagmiddag. Dan oefenen we 
van 15.45 tot 17.00 uur in 
de Mariakerk en we sluiten 
gezellig af met iets lekkers 

Tijdens de tweede kindermid-
dag gaan we weer toneelspe-
len, maar deze keer zullen 
alle kinderen zélf spelen. Het 
verhaal van de Goede Week 
totdat Jezus opgepakt werd 
na het Laatste Avondmaal 
wordt gespeeld in een kring. 
De kinderen krijgen een tas 
met verkleedkleren en attri-
buten en de namen van de 
personages die ze gaan spe-
len. Dan begint het verhaal 
en de kinderen spelen wat ze 
horen na. Echt geweldig om 
te zien hoe zij met zoveel ple-
zier over deze belangrijkste 
gebeurtenissen leren. 

ring met kapelaan Jaider bij 
te wonen, ondersteund door 
het prachtige gezang van 
het JKH. Na de viering zijn 
we naar de Esplanadezaal 
gegaan om wat te drinken en 
te lunchen. Daarna vertelden 
de zusters over de congre-
gatie, het leven en de roe-
ping van de Heilige Moeder 
Teresa. Zij hebben in India 
met haar samengewerkt. Ook 
hoorden we hun getuigenis 
over Gods voorzienigheid. 
De vormelingen en ook wij 
als begeleiders luisterden 
hier aandachtig naar. Tot slot 
schilderden de vormelingen 
een aantal prachtige schilde-
rijen. Deze worden vlak voor 
hun Vormselviering opgehan-
gen in de Agathakerk. Het 
was een inspirerende bijeen-
komst voor allen.

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

en wat drinken. Eens per 
maand zingen we op zondag-
ochtend om 11.00 uur tijdens 
de gezinsviering en ieder jaar 
hebben we samen een dagje-
uit. In september gingen we 
naar Drievliet en dat was heel 
leuk. 

We hopen dat veel nieuwe 
koorleden eens komen kij-
ken en zullen merken hoe fijn 
het is om te zingen en met 
muziekinstrumenten bezig te 
zijn. Graag tot ziens!

Bart en Ellen 
van De Heemsklokjes

Na het toneel gaan we met 
alle kinderen naar de kerk 
en Kapelaan Jaider laat rond 
het altaar zien wat er gebeurt 
tijdens de Eucharistie. Bijzon-
der is dat de kinderen heel 
makkelijk begrijpen dat wij, 
als wij Eucharistie vieren, niet 
alleen aan die dag terugden-
ken wanneer Jezus voor de 
laatste keer aan tafel ging 
met Zijn vrienden om Pasen 
te vieren, maar dat Jezus 
telkens weer brood en wijn 
wordt voor alle mensen. Dat 
kan omdat Hij het zelf heeft 
gezegd. Aangezien Hij de 
Zoon van God is, is het heel 
makkelijk om hierin te gelo-
ven. Zo eenvoudig…

Namens de Communiegroep
Pilar Casanova

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERIGEN

NIEUWS VAN DE VORMELINGEN

NIEUWE LEDEN GEZOCHT VOOR 
JEUGDKOOR DE HEEMSKLOKJES

KICA NIEUWS
Als wij op 19 maart bij 
elkaar komen, zitten we 
midden in de Vastentijd. 
De gelijkenis die wij 
gaan behandelen is heel 
toepasselijk in deze 
periode: het verhaal 
van de Barmhartige 
Samaritaan. Met dit 
verhaal leerde Jezus 
ons heel veel over de 
liefde van God en hoe wij 
de naaste van iemand 
kunnen worden: door 
iemand te helpen die het 
nodig heeft, ongeacht of 
wij die iemand mogen. 

De kinderen worden 
uitgenodigd om 
mee te doen met de 
Vastenactie, die dit 
jaar een project van de 
Zusters Missionarissen 
van Christus Leraar, in 
Colombia steunt. Dit is 
een heel mooi project 
dat kinderen en gezinnen 
zeker zal aanspreken!

Pepita, Annette en Pilar

WIJKCONTACT 
VRAAGT 
VERSTERKING
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 Parochiesecretariaat 
wacht op uw telefoontje  
(tel. 232220).



UIT HET REGIOBESTUUR

De vergadering van het 
Locatieteam Heemskerk van 
26 januari wordt geopend 
door penningmeester Hans 
Duin. Hij leest een tekst 
voor van Seef Konijn: “Wijs 
ons de weg God, sta ons bij 
om de juiste richting te vin-
den in ons leven; voorkom 
dat we wegen gaan die geen 
toekomst hebben.”

Deken Floris Bunschoten 
naar Haarlem
Per 1 maart is Deken Floris 
Bunschoten, thans Deken 
van het Dekenaat Zaan-
streek-IJmond, benoemd 
tot Deken van Haarlem. Hij 
wordt Pastoor van de vol-
gende parochies: Haarlem-
noord, Santpoort, IJmuiden 
en Driehuis. Tevens zal hij 
vicaris-generaal Bart Putter 
opvolgen als plebaan van 
de St. Bavo. Het stokje van 
zijn huidige Dekenschap zal 
per 1 maart worden door-
gegeven aan dr. George 
Paimpillil, de huidige Deken 
van Haarlem. Wij zijn Deken 
Floris dankbaar voor de 
frequente contacten sinds 
zijn aanstelling als Deken 
in januari 2020 en wensen 
hem veel succes en inspi-
ratie toe in zijn nieuwe rol. 
Wij zien uit naar de eerste 
ontmoeting met de nieuwe 
Deken George Paimpillil en 
vertrouwen op een vrucht-
bare samenwerking. 

Afscheid Piet v.d. Horst
Op 21 januari jl. is Piet van 
der Horst, oud-secretaris 
van het Regiobestuur over-
leden. Hij blijft in onze 
gedachten als een gedre-
ven en kundig bestuurder, 
actief in tal van religieuze 
organisaties. Vastberaden, 
onbaatzuchtig en altijd met 
een luisterend oor. 
Volkomen terecht werd hij in 
oktober 2016 benoemd tot 
Commandeur in de Orde van 
Sint Sylvester. Tijdens de 
uitvaartdienst onder leiding 
van Mgr. Hendriks waren 
veel mensen aanwezig om 
Piet de laatste eer te bewij-
zen. Dat hij moge rusten in 
vrede!

Personele wijzigingen
Frans Breeker (beheerder 
Esplanadezaal, koster, sleu-
telbeheerder en vrijwilliger 
bij de Voedselbank) heeft 
gemeld dat hij Nederland 
gaat verlaten. We heb-
ben Kees Bosch bereid 
gevonden het beheer van 
de Esplanadezaal over te 
nemen. Het sleutelbeheer 

wordt overgedragen aan de 
hoofdkoster van de Maria-
kerk, Paul Bleeker. Lidy 
Bosch heeft Jules van Els 
bereid gevonden om mee 
te werken aan de activitei-
ten voor de Voedselbank. 
En een nieuwe koster (Jack 
Beentjes) heeft aangegeven 
de overstap te willen maken 
van de Regina Caeli naar 
de Mariakerk. Tenslotte zal 
Daniëlle Hummel naast de 
schoonmaakwerkzaamheden  
in het parochiecentrum 
Laurentiuskerk ook weke-
lijks de Esplanadezaal en 
de Pastorie van de Maria-
kerk onderhouden. Heerlijk 
dat we in zo’n korte tijd met 
succes weer een beroep op 
een aantal mensen hebben 
mogen doen! 

Wij danken Frans voor zijn 
inzet en wensen Kees, Paul, 
Jules, Jack en Daniëlle veel 
succes (en vooral plezier!) 
toe in de uitvoering van hun 
nieuwe taken.

Slotviering Regina Caeli
Op zondag 5 februari werd 
onder grote belangstelling 
de slotviering gehouden van 
de kerklocatie Regina Caeli. 
Voorgangers waren oud-pas-
tores Ron Hopman en Bob 
van Oploo. Het was tevens 
de dag dat het gebouw aan 
het Hilbersplein te Beverwijk 
25 jaar in gebruik was. De 
intimiteit van het gebouw 
(kerkgangers zitten bij elkaar 
rond het altaar), maar ook 
de sociale contacten onder 
het genot van een kopje kof-
fie of thee waren belangrijk 
voor het bestaan van deze 
locatie. 

“Wij geven het licht door” 
was het thema van deze 
laatste viering. En inder-
daad, de kerkgangers en 
vrijwilligers van de Regina 
Caeli gemeenschap zijn 
meer dan welkom in de 
andere kerken in onze regio. 
Na het voorlezen van het 
bisschoppelijk decreet en de 
zegen, werd het altaar ont-
ruimd. Voor menig betrok-
ken parochiaan een pijnlijk 
moment, hoewel er ook 
begrip is voor het genomen 
besluit. We mogen met 
dankbaarheid terugzien op 
de inzet van vele vrijwil-
ligers die vanaf 1954 heb-
ben gewerkt aan en in deze 
geloofsgemeenschap.

Bert Jan Rozestraten

Op zondag 12 maart wordt 
er een familiedag georgani-
seerd in de Mariakerk. Er zijn 
in januari ook twee aparte 
familiedagen georganiseerd 
voor de communicanten en 
vormelingen, maar op 12 
maart worden, zoals vorig jaar 
in maart en september, alle 
gezinnen uitgenodigd.

Gezinnen zijn welkom om 
een gezellige middag door te 
brengen en samen te groei-
en in het geloof. We hopen 
ouders te helpen het geloof 
een plek te geven in het 

dagelijks leven en de kinde-
ren een band te geven met 
andere gelovige kinderen.

Het programma start om 
14.00 uur met de Heilige Mis 

met Kapelaan Jaider Chantre 
Sánchez. Na de Mis gaan we 
kennismaken met elkaar en 
daarna zullen we in verschil-
lende leeftijdsgroepen een 
thema uitwerken met allerlei 
activiteiten: deze keer gaan 
we het over de Engelbewaar-
der hebben. De familiedag 
wordt afgesloten met een 
gezamenlijke warme maaltijd. 

Gezinnen kunnen zich 
inschrijven door een e-mail te 
sturen naar Pilar Casanova: 
pilar.casanova@xs4all.nl. 

DERDE FAMILIEDAG IN MARIAKERK: ZONDAG 12 MAART

In de Helm van februari heb ik in het kort verteld dat de 
opbrengsten van het Vastenactieproject van dit jaar zul-
len gaan naar een project uit het land van Kapelaan Jaider, 
Colombia. Zuster Clara Inés Rincón, de Moeder Overste van  
de congregatie ‘Misionares De Cristo Maestro’, heeft uitleg 
gegeven over de plannen tot het oprichten van de boerderij  
‘La Granja San José’. Onder het motto ‘Vrede zaaien, hoop 
oogsten’ willen zij een aantal doelen realiseren. 

De boerderij produceert op de eerste plaats voeding die nodig 
is voor de groei en ontwikkeling van de kinderen en jongeren 
die op de boerderij verblijven. Men denkt daarbij aan het hou-
den van vee, pluimvee en vissen. De jongeren leren het land 
bewerken en op duurzame wijze met de dieren en het milieu 
om te gaan. De boerderij wordt volledig omheind en om ont-
bossing tegen te gaan, worden nieuwe fruit- en sierbomen 
geplant. Ook wil men de boerderij voorzien van zonnepanelen 
voor schone energie. 

De opbrengsten van de Vastenactie wil men besteden aan 
o.a. het realiseren van een volwaardige keuken voor de bewo-
ners (kansarme kinderen en jongeren), een koelcel voor het 
koelen van voedsel en producten, geproduceerd op de boer-
derij, nieuwe kippenrennen voor 100 vleeskuikens en 200 leg-
hennen. In totaal zal deze investering € 16.000,- bedragen. 

Onze hulp is hard nodig omdat de economische middelen 
schaars zijn en ook de bevolking in toenemende armoede 
leeft. 

U kunt uw financiële gift overmaken op bankrekeningnum-
mer: NL34 RABO 0363 4615 50 t.n.v. Parochie H.Laurentius-
H.Maria. Namens zuster Clara Inés Rincón alvast hartelijk 
bedankt.

Over de jaarlijkse Vastenactiemaaltijd wordt u nog geïnfor-
meerd.

Lydia Vergouw

STILLE OMGANG 
AMSTERDAM
NACHT 18/19 MAART
De Stille Omgang in Amsterdam is 
dit jaar in de nacht van zaterdag  

18 op zondag 19 maart. Men begint om 19.15 uur met een 
kort Sacramentslof in de Mariakerk en vertrekt vandaar 
met de bus om 19.45 uur naar Amsterdam. Vertrek uit 
Amsterdam naar Heemskerk is rond 23.30 uur. 

De kaarten kosten € 15 per persoon en zijn te verkrijgen 
bij: mw. V. van der Linde, tel.: 06-11075678, e-mail: 
roneke@ziggo.nl en bij mw. H. Dekker, tel.: 06-10812001, 
e-mail: henkenlenydekker@ziggo.nl.

U kunt zich ook opgeven bij het Parochiesecretariaat 
(geopend op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend van 
09.30 tot 12.30 uur).

Als u dit artikel leest, is het 
al bijna voorjaar. Veel nabe-
staanden willen dan de gra-
ven van hun dierbaren weer 
voorzien van nieuwe beplan-
ting. Het kerkhof krijgt dan 
ook al gauw weer meer kleur. 
Als er beplant gaat worden, 
denkt u dan wel aan het vol-
gende. 

Beplanting dient gedaan te 
worden binnen de maten van 
het graf, 80x190 cm en maxi-
maal 100 cm hoog. Eenjarige 
beplanting buiten de graf-
maten wordt gedoogd, maar 
eenjarige beplanting kan 
verwijderd worden, omdat er 
links of rechts een nieuw graf 
wordt gemaakt of door onder-
houdswerkzaamheden. Terug-
plaatsing van de beplanting is 
niet zeker. 

Let u ook op de hoogte 
van boompjes en/of struik-
jes; deze dienen niet hoger 
te worden dan 100 cm ten 
opzichte van het maaiveld. 
Terugsnoeien naar 100 cm is 
dan wel nodig. 

Het plaatsen van beplanting of 
losse bloemen in glas is niet 
toegestaan vanwege gevaar 
op verwonding van mensen 
in geval van werkzaamheden. 
Ook kan glas in de winter bar-
sten door bevriezing. 

Nog een tip: Denk bij beplan-
ting ook aan soorten die 
insecten, zoals vlinders en 
bijen, aantrekken. Dat is een 
pluspunt voor natuurbehoud. 

Heeft u naar aanleiding van 
dit artikel vragen, mail of bel 
dan naar het Parochiesecre-
tariaat.

Beheer Laurentiuskerkhof

KERKHOF 
NIEUWS: 
GRAFBEPLANTING



Uit het Doopboek
18 feb. Linn Sturkenboom
 Prof. Ten Doesschate-
 straat 199c

Uit het Rouwboek
15 jan. Johannes Huijbens (84)
 Jan van Bergenstr. 67
16 jan. Pieter Welboren (96)
 Luttik Cie 21
19 jan. Cornelia Beentjes-
 Brasser (91)
 Marquettelaan 2
24 jan. Johanna Admiraal-
 de Winter (89)
 Valcooghstraat 3
27 jan. Geertruida de Reus-
 Timmer (66)
 Bornstraat 40, 
 Velsen-Noord
1 feb. Ida Duineveld-
 de Lange (91)
 Westerheem 90, App. 17
1 feb. Maria Tiebosch-Kob 
 (84)
 Huize St. Agnes, 
 Zamenhof 65

7 feb. Matthijs Aardenburg 
 (95)
 Huize St. Agnes, 
 Zamenhof 65
9 feb. Joanna Janse-de Boer 
 (89)
 Plesmanweg 1, 
 App. 403, B'wijk 

Opbrengst collectes
21/22 jan. € 415,54
28/29 jan. € 278,71
4/5 feb.  € 302,97
11/12 feb. € 443,40

Kerkbijdrage
De grootste financiële steun 
voor uw Parochie is uw bijdra-
ge aan de Actie Kerkbalans, 
onder andere voor het vele 
vrijwilligerswerk in het pasto-
raat, voor het onderhoud aan 
onze kerkgebouwen en nog 
vele andere activiteiten. Per 
eind januari 2023 is de stand 
gekomen op € 34.570,73. 
Voor deze steun aan uw 
Parochiegemeenschap 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)

12 maart Derde Familiedag (Mariakerk, 14.00 uur)
18/19 mrt. Stille Omgang Amsterdam 
 (start in Mariakerk, 19.15 uur)
19 maart Zondag Laetare
26 maart Pools-Nederlandse mis (Mariakerk, 14.00 uur)
2 april Palmzondag
9-14 mei Lourdesbedevaart

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

Za. 4 maart
19.00 uur

Zo. 5 maart

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Heren van het Laurentiuskoor

Geen viering

Za. 4 maart

Zo. 5 maart
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
JKH

Za. 11 maart

Zo. 12 maart
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Father Mathew
Intermezzo

Za. 11 maart
19.00 uur

Zo. 12 maart

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Mariakoor

Geen viering

Za. 18 maart
19.00 uur
Zondag  
Laetare

Zo. 19 maart

Eucharistieviering
Father Mathew
Samenzang met cantor

Geen viering

Za. 18 maart

Zo. 19 maart
11.00 uur
Zondag  
Laetare

Geen viering

Eucharistie-/Gezinsviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Za. 25 maart

Zo. 26 maart
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Laurentiuskoor

Za. 25 maart
19.00 uur

Zo. 26 maart

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden
Mariakoor

Geen viering

Za. 1 april
19.00 uur 
Palmzondag

Zo. 2 april

Eucharistieviering
Father Mathew
Heren van het Laurentiuskoor

Geen viering

Za. 1 april

Zo. 2 april
11.00 uur
Palmzondag

Geen viering

Eucharistie-/Gezinsviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur  

Eucharistieviering, Kapelaan Chantre  
Sánchez of Pastoor Van der Linden.

• Elke tweede en vierde woensdag van de 
maand om 14.30 uur Eucharistieviering: 
Huize St. Agnes.

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.

NEEM OOK EEN KIJKJE 
OP DE VERNIEUWDE 
WEBSITE VAN ONZE 

PAROCHIE:

www.laurentius-maria.nl

ROUW-
BEGELEIDING
Voor rouwbegeleiding 

kunt u contact opnemen
 met Elsa Heyblok,

tel.: 236156 

U allen heel veel dank voor 
het mooie bedrag van € 395 

dat we tijdens de deurcollecte 
voor Lourdes hebben ontvan-
gen. Ook gaan we eind april 
weer met de plantjes achterin 
de kerken staan. Daar zal ik 
u in de volgende Helm meer 
over vertellen. 

De reis naar Lourdes is van  
9 t/m 14 mei en u kunt zich 

nog steeds aanmelden bij: 
Bets Portegies (tel. 23 55 73) 
of bij Joke Hoogeland  
(tel. 24 39 70).

Joke Hoogeland

LOURDESWERK HEEMSKERK

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

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 9 (april/mei) 13 mrt.
Nr. 10 (juni-aug): 15 mei

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.   


