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voor losse voorwerpen  
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DE KERKWAS-DAMES

prachtige kerkgebouw aan de 
A. Verherentstraat om daar 
een stapel wasgoed mee 
te nemen. In eerste instan-
tie was dit een taak die zij 
samen met enkele andere 
dames deed, waarbij zij de 
coördinatie op zich nam. Op 
een gegeven moment kwam 
het steeds vaker voor dat 
deze taak voor een van de 
andere dames niet goed uit-
kwam wanneer het hun beurt 
was. Het kwam er dan op 
neer dat An de was alsnog 
zelf moest doen. Uiteindelijk 
gaf zij toen aan dat zij het net 
zo goed helemaal in eigen 
hand kon houden en zo kwam 
het dat zij nu alleen verant-
woordelijk is voor dit maande-
lijks terugkerende werk. 

“Maar”, zo geeft An aan, 
“ik vind het helemaal niet 
erg om te doen”. Ik doe het 
gewoon naast mijn eigen was 
en dat gaat prima”. Ondanks 
haar leeftijd van 83 jaar is 
An gelukkig nog een kwieke 
dame en kan zij dit werk (dat 
letterlijk achter de schermen 
gebeurt) gewoon blijven doen. 
En dit ondanks de mantelzorg 
die zij ook nog aan haar man 
moet bieden, omdat hij na 

In de rubriek ‘Stille kracht’ van deze maand mag ik  
de schijnwerpers richten op de dames An Bleeker en  
Daniëlle Hummel, want zij zorgen voor de schone was 
rondom het altaar en de liturgie.

een hersenbloeding helaas 
regelmatig kampt met uitval-
verschijnselen. 

Routine
An vertelt dat zij iedere drie 
of vier weken naar de kerk 
gaat om schone was te bren-
gen en de vuile was weer 
mee te nemen naar haar 
eigen huis. Dit is inmiddels 
een vaste routine geworden 
in haar leven en het is voor 
haar de gewoonste zaak van 
de wereld. Uit eigen ervaring 
weet ik echter dat het heel 
belangrijk is dat in de sacris-
tie schone kelkdoekjes en 
altaarkleden liggen. Op het 
seminarie in Heiloo waar ik 
sinds enkele jaren mag stu-
deren, hebben we ook dage-
lijks de H. Mis en daar hoort 
iedere dag een schone kelk-
doek bij. Immers, met deze 
doek wordt de kelk waaruit de 
Priester de geconsacreerde 
wijn drinkt – en die dus het 
bloed van Christus is gewor-
den (!) – na afloop schoonge-
maakt. Voor de altaarkleden 
is het natuurlijk niet nodig dat 
die iedere dag vervangen wor-
den. “Maar voor belangrijke 
feesten, zoals Pasen, wordt 
er natuurlijk wel een schoon 
kleed op het altaar gelegd”, 
heeft An mij uitgelegd.

De Mariakerk
Voor het interview met Dani-
elle mocht ik even op bezoek 
komen in haar knusse woning 
in het centrum van het dorp, 
waar zij samen met haar 
twee kinderen woont. Dat het 
huis nog een bewoner heeft, 
merkte ik direct bij aankomst, 
want haar hondje kwam mij al 
vrolijk blaffend en kwispelend 
tegemoet. Ik mocht aan de 
eettafel gaan zitten, waar mij 
een heerlijk kopje koffie werd 
geserveerd. 

Dan begint Daniëlle op mijn 
verzoek te vertellen over haar 
werkzaamheden rondom het 
wasgoed in de Mariakerk: 
“Ik doe deze taak eigenlijk 
nog maar heel kort”, zo ver-
telt zij. “Het werd mij kort 
geleden gevraagd en ik vind 
het een eer om te mogen 
doen”. Zij legt uit: “Ik mag nu 
immers het textiel verzorgen 

dat rondom de Eucharistie 
wordt gebruikt en zo kan ik 
meehelpen de voorwaarden 
te scheppen die het moge-
lijk maken dat de Priesters 
en Diakens hun taak aan het 
altaar waardig en goed kun-
nen uitvoeren”. 

Speciale behandeling 
Daniëlle vertelt verder: 
“Kapelaan Jaider heeft mij 
uitgelegd dat ik de corpo-
rale op een speciale manier 
moet behandelen. Dat is 
immers het ‘kleedje’ waar 
de schaal met de hosties en 
de wijn tijdens de viering op 
wordt neergezet. En nadat 
de Priester de consecratie-
woorden heeft uitgesproken 
en het brood en wijn dus tot 
lichaam en bloed van Chris-
tus is geworden, moeten wij 
heel zorgvuldig met deze 
Heilige gaven omgaan. Op 
de corporale kunnen soms 
wat kruimels van de hosties 
zijn gevallen. Daarom wordt 
dit ‘kleedje’ voor het wassen 
eerst in warm water gelegd, 
zodat de eventuele kruimels 

eruit kunnen weken. Het 
water wordt daarna uitgego-
ten over de planten, zodat het 
in de aarde valt en het wordt 
dus niet zomaar door de 
gootsteen gegooid”. 

Na deze uitleg besef ik dat 
dit inderdaad een mooie 
uiting van eerbied is. “Ook de 
kelkdoekjes mag ik speciaal 
behandelen van onze Kape-
laan”, vult Daniëlle nog aan. 
“Die spuit ik bij het strijken 
namelijk met stijfsel in, zodat 
ze extra strak kunnen worden 
opgevouwen”. Ook dat detail 
verhoogt de schoonheid van 
de liturgie weer, realiseer ik 
mij. 

Tot slot 
Hierbij wil ik mijn grote waar-
dering uitspreken voor het 
werk dat An en Daniëlle doen. 
En misschien kijkt u net als 
ik - wanneer u de H. Mis 
bezoekt - nu weer net iets 
anders naar de plechtigheden 
rondom het altaar!

Richard Numan

Interview in gedeelten
De tekst die u nu leest, 
betreft eigenlijk twee inter-
views. Het liturgische was-
goed voor de beide katholieke 
kerken van ons mooie dorp 
Heemskerk, wordt namelijk 
door de dames An Bleeker en  
Daniëlle Hummel geheel onaf-
hankelijk van elkaar gedaan. 

Ik had eerst aan An telefo-
nisch enkele vragen gesteld 
en een paar dagen later door 
Daniëlle uitleg laten geven 
over háár ervaringen met 
het verzorgen van dit speci-
ale wasgoed. Voor de foto 
leek het mij echter leuk om 
hen samen te brengen en 
dat vonden zij gelukkig geen 
enkel probleem. We kwamen 
daarvoor even bij elkaar bij 
An thuis. Daar bleek dat de 
dames het ook leuk vonden 
om elkaar te leren kennen! 
Hieronder kunt u dan verder 
lezen hoe de ‘paramenten’, 
zoals het liturgische textiel 
met een deftig woord wordt 
genoemd, netjes worden ge-
houden in onze beide kerken.

De Laurentiuskerk
An Bleeker gaat al vele jaren 
naar de sacristie van dit 

An Bleeker (l) en Daniëlle Hummel zorgen voor de schone was rondom 
altaar en liturgie.

Dit jaar komt ons parochieblad Helm nog drie maal uit: 
begin juni, begin september en begin november.  

Vanaf volgend jaar 2024 zal de 
Helm zes maal verschijnen.

Het Locatiebestuur

WIJZIGING UITGIFTE PAROCHIEBLAD

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 zorg-
verzekering, 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).

60+? WORD DAN LID 
VAN KBO HEEMSKERK



De Veertigdagen tijd
De Veertigdagen tijd is het 
seizoen van ongeveer 40 
dagen ter voorbereiding op 
het lijden, sterven en de 
opstanding van Jezus. Het 
begon op Aswoensdag 22 
februari en eindigt donder-
dag, de Chrismamis van de 
Goede Week, op 6 april: 
Witte Donderdag. 

Aswoensdag
De Vastentijd begint op 
Aswoensdag met het opleg-
gen van as op ons voor-
hoofd in de vorm van het 
kruis, om ons te herinneren 
dat wij aan God toebeho-
ren, aan onze identiteit 
en onze relatie met God. 
Wij zijn Zijn kinderen. De 
kerk biedt ons drie manie-
ren om deze Vastentijd te 
beleven: 1) Het geven van 
aalmoezen, 2) Gebed en 3) 
Vasten. Het geven van aal-
moezen nodigt ons uit om 
de vele zegeningen die we 
hebben ontvangen te delen 
met hen die minder geluk 
hebben. Ik mag u wat dit 
betreft nog eens wijzen op 
het project van onze Kape-
laan Jaider in La Granja 
San José (Colombia). 
Als kerkgemeenschap gaan 
we nu over op onze bele-
ving van de Heilige Week 
vanaf 2 tot 8 april: een 
gezegende tijd om ons echt 
en volledig in het Paasmys-
terie te verdiepen. 

Heilige Week
Deze week begint met de 
viering op Palmzondag, 
toen Jezus zijn laatste 
intocht in Jeruzalem maak-
te, en eindigt met Paaszon-
dag. 

Witte Donderdag tot Paas-
zondag wordt beschouwd 
als het meest plechtige 
deel van het liturgische 
jaar. Deze driedaagse peri-
ode wordt het Paas Triduüm 
genoemd of het Heilig Tri-
duüm. Het is een grote 
gebeurtenis die de laatste 
drie dagen van Jezus’ leven 
op aarde vertelt: zijn lijden, 
dood en wederopstanding, 
toen het Lam Gods zijn 
leven gaf als verzoening 
voor onze zonden. De Paas-
tijd zelf begint op Paaszon-
dag en eindigt op Pinkster-
zondag. Jezus Christus is 
opgestaan uit de dood. Hij 
leeft voor eeuwig in glorie. 
En als we ons geloof op 
Hem stellen, kunnen we 
nu vervuld worden van de 
volheid van zijn leven voor 
eeuwig en altijd. Juist door 
de dood en opstanding van 

Christus houden we hoop. 
We hebben zijn genade, 
het geschenk van nieuw 
en eeuwig leven. En alles 
wat God vraagt is dat we in 
geloof antwoorden. Op deze 
Paaszondag biedt God ons 
de gave van het nieuwe, 
opstandingsleven, als we 
ons geloof op Christus bou-
wen. 

Ik bid dat de opstanding en 
het nieuwe leven van Jezus 
zullen plaatsvinden in de 
harten van al onze parochi-
anen en in de hele Kerk, 
zodat onze katholieke kerk 
echt kan worden vernieuwd 
en deze Pasen verder tot 
leven kan komen. Moge de 
verrezen Jezus levendiger 
worden in u, jullie gezinnen 
en onze Parochie.
 
Pinksteren
Elk jaar aan het einde 
van de periode van Pasen 
vieren we het hoogfeest 
van Pinksteren. Als katho-
lieken weten we dat dit 
een herdenking is van de 
uitstorting van de Heilige 
Geest op de discipelen. 
Vanuit historisch oogpunt 
is Pinksteren de dag waar-
op de kerk werd gesticht. 
Zodoende is Pinksteren 
de verjaardag van de kerk. 
De zending van de Heilige 
Geest is niets minder dan 
een concrete manifestatie 
van de Goddelijke Voorzie-
nigheid. Het is voor ons de 
verzekering dat, zelfs nu 
Jezus’ lichamelijkheid niet 
meer aanwezig en zichtbaar 
is, Zijn Geest de leerlingen 
zal blijven begeleiden in het 
vervullen van de opdracht 
van Jezus. 

Laten we de Heilige Geest 
vragen om zijn gaven in 
ons te versterken, om echt 
Pinksteren in ons leven te 
brengen. Laten wij bidden 
om de kracht van de Hei-
lige Geest om in ons nieuw 
leven te geven, om ons 
geloof te ondersteunen, 
duurzaam te maken en om 
zin te geven aan onze hoop. 

Moge H. Maria ons helpen 
om erop uit te gaan om 
vreugdevolle getuigen te 
zijn van Jezus en zijn liefde. 
“Kom, Heilige Geest, vul de 
harten van uw gelovigen en 
ontsteek in hen het vuur 
van uw liefde”. 

Pastoor R.M. Torres

Aan het begin van de Vas-
tentijd hebben de kinderen 
een vastenkalender van ons 
gekregen. Deze kalender 
bestond uit drie vakjes: bid-
den, vasten en geven. In de 
vakjes waren strookjes en 
iedere dag, behalve op zon-
dag, konden de kinderen een 
strookje uit een van de vak-
jes halen en de opdracht die 
erop stond uitvoeren. “Bid 
een Onze Vader voor men-
sen die ziek zijn”, “vertel je 
moeder waarom je van haar 
houdt”, “speel vandaag met 
iemand die niet zoveel vrien-
den heeft”, “koop iets voor 
de Voedselbank” zijn enkele 
voorbeelden van de opdracht-

Sinds de vorige Helm zijn 
de vormelingen drie keer 
bij elkaar geweest. Waarom 
moest Jezus aan het Kruis 
sterven? En hoe kun je eigen-
lijk geloven? Over deze vra-
gen hebben we het gehad. 
We hebben geleerd dat de 
dood en verrijzenis van Jezus 
alles te maken heeft met 
het Scheppingsverhaal: God 
maakt het ondanks onze fou-
ten toch weer goed met ons 
en daardoor kunnen wij ook 
nu weer naar het paradijs. 
En Jezus heeft ons de Kerk 
gegeven om ons te helpen 
leven zoals God dat wil. En 
juist in de Vastentijd bereiden 
we ons als Kerk samen voor 
op Pasen. Uiteraard hebben 
we met de vormelingen eerst 
een groot feest met Carnaval 
gehad (met pannenkoeken!) 
voordat we op Aswoensdag 
samen aan de Vastentijd 
begonnen. Zoals gewoonlijk 

Bezoekers van het Kerk-
hof, zeker zij die regelmatig 
komen, vertellen ons, de vrij-
willigers van het Kerkhofbe-
heer, vaak dat het Kerkhof zo 
goed onderhouden wordt.

Een greep uit de klussen die 
wij doen: paden begaanbaar 
houden, gras maaien, tuin-
onderhoud kerkplein, urnen-
hof en bij de ingang van het 
kerkhof. Maar het onkruid-
vrij houden rond de graven 
is zeker onze hoofdtaak. Bij 
werkzaamheden in de urnen-
hof, schoffelen en harken 
rond en met name achter de 
graven, hebben we nog wel 
eens problemen. Achter de 
grafmonumenten ligt op veel 
plaatsen tuingereedschap, 
maar ook potten. Dit levert 
voor ons struikelgevaar op en 
ook gevaar voor scherven van 
kapotgevroren glaswerk of 
aardewerk. Deze voorwerpen 
worden dan ook regelmatig 

jes die de kinderen konden 
uitvoeren. 

Op Palmzondag zullen de 
kinderen met hun zelfge-
maakte Palmpasenstok naar 
de Mariakerk komen om 
samen op Jezus te wachten 
als Hij op een 
ezel Jeruzalem 
binnenkomt. 
Wij zullen ook 
‘Hosanna!’ 
roepen, zoals 
de mensen 
toen. We zullen 
ook luisteren 
naar het ver-
haal van Zijn 
sterven om te 

hadden we ook speciale gas-
ten die de vormelingen iets 
kwamen vertellen. Priester-
student Francis vertelde over 
het Sacrament van de Biecht 
en legde ook heel mooi uit 
waarom het nodig is om door 
een Priester vergeving van 
Jezus te krijgen: Jezus heeft 
dat namelijk zelf tegen zijn 
apostelen gezegd! En Femke 
Ooijevaar kwam de vorme-
lingen uitnodigen om mee te 
zingen met het Jongerenkoor. 

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

verwijderd! 

Binnenkort zal een stelling-
kast geplaatst worden bij de 
waterkraan achter de kerk. 
Daar kunnen de nabestaan-
den dan diverse onderhouds-
gereedschappen leggen. 
Mensen die bijv. een plant-
schopje nodig hebben, kun-
nen dat dan gebruiken en 
daarna weer terugleggen. Wij 
zullen er ook wat extra klein 
tuingereedschap bij leggen.

Wij begrijpen dat dit artikel 
mogelijk irritatie bij men-
sen kan opwekken. Maar 
wij hopen op begrip van alle 
bezoekers, zodat wij veilig 
onze werkzaamheden kunnen 
uitvoeren. 

Heeft u vragen, neem dan 
contact op met het Parochie-
secretariaat. 

Kerkhofbeheer

weten wat Hij voor ons heeft 
gedaan. Daarom houden wij 
zoveel van Jezus en daarom, 
anders dan de mensen van 
toen, willen we Hem laten 
weten dat wij wél door Hem 
gered willen worden. Dan 
vieren we allemaal dat het 
Pasen is: Christus is verrezen! 
Het vasten is voorbij.

Op woensdag 19 april zullen 
we met de communicanten 
en hun ouders naar Heiloo 
gaan voor een leuke en leer-
zame middag in dit mooie 
Mariaheiligdom.

Namens de Communiegroep
Pilar Casanova

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERIGEN

NIEUWS VAN DE VORMELINGEN

KERKHOF NIEUWS 
LOSSE VOORWERPEN ROND (URNEN)
GRAF EN URNENMUUR

KICA NIEUWS
Op donderdag 13 april  
gaan we over de 
gelijkenis van de twee 
zonen vertellen. U kunt 
dit verhaal lezen in 
Mattheüs 21:28-32. Jezus 
wil ons met dit verhaal 
vertellen dat wat we doen 
belangrijker is dan wat 
we zeggen. Als je “ja” 
zegt tegen iets, moet je 
dat ook doen. Anders 
word je onbetrouwbaar 
en kunnen anderen niet 
op je bouwen. Dat geldt 
ook voor het geloof, zegt 
Jezus. Als je zegt dat 
je gelooft in God, dan 
moet je dat ook laten 
zien. De Farizeeën en de 
Schriftgeleerden, mensen 
die anderen over het 
geloof leerden, vonden dat 
zij heel goed werkten voor 
God. Maar Jezus wilde hen 
laten zien dat zij leken 
op de tweede zoon van 
het verhaal. Zij hadden 
“ja” gezegd tegen God, 
maar vervolgens alleen 
aan zichzelf gedacht. 
Ze zeiden anderen wat 
ze moesten doen, maar 
deden het zelf niet.

Wij zeggen misschien 
allemaal wel eens “nee” 
tegen God: dan doen 
we niet wat God van 
ons vraagt. Maar Jezus 
zegt dat wij, als we spijt 
krijgen en ons gedrag 
veranderen, eerder het 
Rijk van God binnen 
mogen gaan dan mensen 
die zeggen altijd te doen 
wat God hen vraagt, maar 
het niet doen. 

Doe dus altijd wat je 
belooft, dan zal God 
tevreden over je zijn.

Pepita, Annette en Pilar

Carnaval 2023 met de vormelingen



UIT HET REGIOBESTUUR

De vergadering van 23 
februari wordt met gebed 
geopend door Pastoor 
Ruben. Vervolgens steek ik 
een kaars aan in de ruim-
te waar deze vergadering 
plaatsvindt: de kerklocatie 
Regina Caeli. Vanuit het 
Regiobestuur heeft Saskia 
Bos, vooruitlopend op een 
mogelijke verkoop van het 
gebouw, samen met enkele 
andere vrijwilligers de han-
den vol aan de inventarisa-
tie en herallocatie van alle 
roerende zaken. 

Laurentiuskerkhof
Eind januari 2023 hadden 
penningmeester Hans Duin 
en ik een plezierig gesprek 
met de beheerders van het 
Laurentiuskerkhof: Ton Heus 
en Ton de Ruyter. Daarbij 
kwam o.a. de kerkhofadmi-
nistratie aan de orde. Ook 
hier gaat onze Parochie 
met de tijd mee: overwogen 
wordt om dit voortaan via 
een portal van de leveran-
cier te doen. Alle gegevens 
staan dan in de Cloud en er 
worden automatisch soft-
ware-upgrades en backups 
gemaakt. 

We zoeken naast Ton de 
Ruyter nog iemand die affi-
niteit heeft met ICT en hem 
wil ondersteunen bij de 
kerkhofadministratie. Bent 
u die specialist die dat leuk 
vindt? Het kost u niet veel 
tijd, tijd die u overigens zelf 
kunt indelen. We horen het 
graag en meld u zich bij 
interesse bij ons Parochie-
secretariaat.

Ontmoeting burgemees-
ter en wethouder
Op 24 februari ontving een 
afvaardiging van onze Paro-
chie de onlangs benoemde 
Burgemeester van Heems-
kerk Alexander Luijten en 
wethouder Aad Schoorl. 
We hadden beiden uitgeno-
digd voor een nadere ken-
nismaking en bezichtiging 
van de Heemskerkse ker-
ken. Namens het Pastorale 
team waren Pastoor Ruben 
en Diaken Marcel aanwe-
zig. Koster Rita Dufrenne 
gaf een rondleiding in de 
Laurentiuskerk. Na kennis-
making met het Parochiese-
cretariaat en de bezichtiging 
van het kerkhof vertrok het 
gezelschap naar de Maria-
kerk, waar hoofdkoster Paul 
Bleeker op zijn beurt een 
rondleiding door de kerk en 
Esplanadezaal gaf. 

Zowel burgemeester Luijten, 
die in Maastricht is geboren 
en katholieke wortels heeft, 
als wethouder Schoorl, die in 
het verleden naast de fami-
lie Cassee aan de Antonio 
Morstraat heeft gewoond, 
toonden zich zeer geïnteres-
seerd in beide monumentale 
gebouwen. Ze begrijpen dat 
onze regio voor ingrijpende 
uitdagingen staat en willen 
daar vanuit de Gemeente 
graag over meedenken. 

Met het jubileumboek van 
100 jaar Laurentiuskerk en 
het boek 50 jaar Levende 
Stenen van de Mariakerk 
onder de arm vertrokken zij 
weer. Wij wensen onze nieu-
we burgemeester van harte 
welkom en veel succes toe 
in ons mooie dorp!

Handige klusjesman 
Regelmatig mogen we een 
beroep doen op de techni-
sche vaardigheden van John-
Peter Blankendaal. Of het 
nu gaat om het afstellen van 
een deurdranger, bevestiging 
van een babyverschonings-
tafel in het invalidentoilet, 
het herstellen van een keu-
kenkastje of het aanbrengen 
van een ventilatierooster, 
John-Peter draait nergens 
zijn handen voor om. Dank 
voor alle moeite, JP!

Sycamore
De eerste Sycamore-bijeen-
komst is inmiddels achter de 
rug. Op zaterdagmorgen 4 
maart kwamen 34 mensen 
vanuit de regio bijeen voor 
een gezamenlijk ontbijt en 
om met elkaar aan de hand 
van een aantal video’s onder 
leiding van Kapelaan Jaider 
in gesprek te gaan over het 
geloof. 

In deze eerste bijeenkomst 
stond ‘Op zoek naar geluk’ 
centraal. Iedereen is welkom 
en er is voldoende ruimte 
om andere mensen te ont-
moeten. Samen op weg om 
de rijkdom van de christe-
lijke traditie te verkennen! 
Wat houdt je bezig in het 
dagelijkse leven en welke rol 
speelt God daarbij? 

We gaan met deze sessies 
door tot zaterdag 1 april en 
zullen daarna met Kapelaan 
Jaider evalueren. 

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Dit jaar gaan we weer plant-
jes verkopen en de opbrengst 
is voor Lourdes. Net als de 
andere jaren komen de plant-
jes bij Sap vandaan: dus u 
heeft er weer de hele zomer 
plezier van. We staan op 
zaterdag 29 april vanaf 18.30 
uur in de Laurentiuskerk en 
zondag 30 april vanaf 10.30 
uur in de Mariakerk. Zo ook 
het weekend erna: zaterdag  
6 mei zijn we in de Mariakerk: 

Op dinsdag 11 april gaat de 
tiende Alpha-cursus van start. 
Deze cursus beslaat in totaal 
7 dinsdagavonden in de peri-
ode 11 april t/m 23 mei. 

Elke avond is als volgt inge-
deeld:
18.30 uur Warme maaltijd
19.15 uur Inleiding door 
 teamlid over 
 geloofsonderwerp
20.00 uur Groepsgesprek
21.00 uur Afsluiting kort 
 gebed en/of lied

eerst van 14.00 uur tot 16.30 
uur en vanaf 18.30 uur; en op 
zondag 7 mei staan we vanaf 
10.30 uur in de Laurentius-
kerk. We hopen dan dat we 
alles verkocht hebben. Graag 
tot dan!

Woensdag 12 april hebben 
we de eerste kennismakings-
avond voor alle pelgrims die 
mee gaan naar Lourdes. We 
zijn blij dat er nog veel animo 

De avonden vinden plaats 
in de Grenspost naast de 
Apostelkerk aan de Van 
Riemsdijklaan 120 te Bever-
wijk (navigatie: Soerstraat 3 
Beverwijk, bushalte van lijn 
73 of 71 hoek Plesmanweg/
Van Riemsdijklaan). 

De cursus is laagdrempelig, 
d.w.z. een ieder die zich eens 
wil verdiepen in het christelijk 
geloof is van harte welkom. 
De onderwerpen gaan over: 
wie is Jezus, hoe bijbel lezen 
en bidden, de Heilige Geest, 
het goede en het kwade, 
Gods leiding, genezen en hoe 
zit het met de Kerk. 

Er zijn een paar belangrijke 
spelregels. 
• Kom op tijd en zeg bijtijds 

is voor de reis naar Lourdes: 
we gaan dit jaar met 40 per-
sonen en daarbij zijn ook de 
vrijwilligers mee gerekend.

Joke Hoogeland (tel.: 243970)

af bij verhindering.
• Het is de bedoeling de 

hele cursus van 7 avonden 
en de Alphadag mee te 
maken. De Alpha-dag is op 
za. 20 mei 10-17 uur, ook 
in de Grenspost.

• In het groepsgesprek wordt 
niet gediscussieerd, maar 
gedeeld.

De cursus is gratis; een vrij-
willige bijdrage in de Alpha-
pot wordt gewaardeerd

Voor meer info of voor aan-
melding kun je bellen met 
Pastoor Henk Niesten 
(tel.: 294367 of e-mail 
hjozefniesten@planet.nl). 

Zie voor meer informatie de 
website www.apostelkerk.nl. 

LOURDESWERK HEEMSKERK 
PLANTENVERKOOP EN LOURDESBEDEVAART

START ALPHA-CURSUS 11 APRIL

Allereerst wil ik u hartelijk bedanken voor uw financiële steun 
aan ons gezamenlijke Vastenactie-project met als doel het 
opzetten van een duurzame boerderij voor kansarme kinderen 
en jongeren in Colombia. De exacte opbrengst is nu nog niet 
bekend, maar zodra ik meer weet zal ik u dit laten weten.

Inmiddels staat er voor de maand mei de Pinksteractie/Week 
van de Nederlandse Missionaris op het programma: deze 
loopt van 20 t/m 28 mei. Onze Nederlandse missionarissen 
en missionair werkers zijn gedreven mensen die zich, geïnspi-
reerd door hun geloof, wereldwijd iedere dag weer inzetten 
voor hun kwetsbare naasten. Zoals missionaris Sander Kes-
seler, hij werkt als priester in Uganda, waar hij vluchtelingen 
begeleidt. Missionair werker Jacintha van Luijk zet zich in 
Kenia in voor alcohol- en drugsverslaafden en voor mensen 
met HIV/Aids. Tijdens de Pinksteractie van de Week Neder-
landse Missionaris (WNM) worden zij in de schijnwerpers 
gezet. Dat verdienen ze, want al vragen deze helpers weinig, 
ze kunnen een mentaal en financieel steuntje in de rug goed 
gebruiken. 

Al meer dan 50 jaar steunt de WNM missionarissen en missi-
onair werkers. Er wordt bijvoorbeeld financiële steun geboden 
voor verzekeringen, bijzondere ziektekosten en premie voor 
de AOW. Daarmee wordt gezorgd dat zij hun werk zorgeloos 
kunnen doen. Daarnaast wordt vakantiegeld geboden, zodat 
zij tijdens een verlof geen hulp hoeven vragen van familie of 
vrienden. Ook in noodgevallen kan men een beroep doen op 
de WNM. Er is een speciaal fonds, waarmee een gestolen 
computer of andere belangrijke zaken kunnen worden vervan-
gen als dat nodig is.
 
Alleen met uw hulp kan de WNM missionarissen zoals Sander 
en Jacintha steunen. Helpt u mee? 
NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNM Den Haag.

Lydia Vergouw

INTENTIES 

De door u opgegeven inten-
ties worden afgelezen in de 
kerk waar op die datum de 
viering wordt gehouden. 

Mocht u een andere datum 
willen, neem dan contact 
op met het Parochiesecre-
tariaat, tel.: 23 22 20 
(dinsdag- en woensdag-
ochtend gesloten).

OPENINGSTIJDEN KERKHOF: 

van 9.00 tot 17.00 uur

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 agen-
da in te plannen zijn? 

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



Uit het Rouwboek
19 feb. Cornelia Stam-
 de Ruyter (78)
 Calsplantsoen 15, 
 Beverwijk
10 mrt. Antonia Schouws-
 Niesten (95)
 Kerkweg 243
11 mrt. Johannes Welboren 
 (101)
 Marquettelaan 2

Opbrengst collectes
18/19 feb. € 435,58
22 feb. € 201,50
25/26 feb.  € 365,87
4/5 maart € 395,19
11/12 maart € 535,30

Kerkbijdrage
Bij het verschijnen van deze 
Helm begint het tweede 
kwartaal voor de Actie Kerk-
balans 2023 en gaan hier-
voor de acceptgirokaarten 
uit. Per eind februari 2023 
is de stand gekomen op 
€ 43.040,16. 

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)

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

Za. 1 april
19. 00 uur
Palmzondag

Eucharistieviering
Father Mathew
Heren Laurentiuskoor

Zo. 2 april
11.00 uur
Palmzondag

Eucharistie-/Gezinsviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Do. 6 april
19.00 uur
Witte Donderdag

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden
Mariakoor

Vr. 7 april
15.00 uur
Goede 
Vrijdag

Kruisweg
Pastoor Torres

Vr. 7 april
16.00 uur
Goede 
Vrijdag

19.00 uur
Goede 
Vrijdag

Kruishulde voor, door en met 
kinderen
Kapelaan Chantre Sánchez
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Kruisverering-/Boeteviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Samenzang

Zo. 9 april
11.00 uur
1e Paasdag

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Laurentiuskoor

Za. 8 april
21.00 uur 
Paaswake

Ma. 10 april
11.00 uur
2e Paasdag

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
JKH

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden
Mariakoor 

Za. 15 april
19.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Samenzang

Zo. 16 april
11.00 uur 

Eucharistieviering
Father Mathew
Samenzang

Zo. 23 april
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Heren Laurentiuskoor

Za. 22 april
19.00 uur
Iconenwijding

Eucharistieviering 
Pastoor Torres/Diaken De Haas
Mariakoor

Za. 29 april
19.00 uur

Eucharistieviering
Father Mathew
Laurentiuskoor

Zo. 30 april
11.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Samenzang

Zo. 7 mei
11.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez/JKH

Za. 6 mei
19.00 uu

Eucharistieviering
Father Mathew/Samenzang

Za. 13 mei
19.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Samenzang

Zo. 14 mei
11.00 uur

Woord- en Communieviering
Diaken De Haas
Laurentiuskoor/De Heemsklokjes

Do. 18 mei 
11.00 uur
Hemelvaart

Eucharistieviering
Pastoor Torres
Laurentiuskoor

Wo. 17 mei
19.00 uur
Hemelvaart

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Mariakoor

Za. 20 mei
19.00 uur

Woord- en Communieviering
Diaken De Haas
Samenzang

Zo. 21 mei
11.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Samenzang

Zo. 28 mei
11.00 uur
1e Pinksterdag

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Laurentiuskoor

Za. 27 mei
19.00 uur
1e Pinksterdag

Ma. 29 mei
11.00 uur
2e Pinksterdag

Eucharistieviering
Father Mathew
Mariakoor 

Eucharistieviering 
Kapelaan Chantre Sánchez
Samenzang

Zo. 4 juni
11.00 uur
H. Drie-
eenheid

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
Heren Laurentiuskoor

Za. 3 juni
19.00 uur
H. Drie-
eenheid

Eucharistieviering
Kapelaan Chantre Sánchez
JKH

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur  

Eucharistieviering, Kapelaan Chantre  
Sánchez of Pastoor Van der Linden,  
m.u.v. 2e Paasdag en 2e Pinksterdag.

• 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, 
m.u.v. do. 6 april, Pastoor Van der Linden.

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

Gironr.: 8030664

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

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 9 (juni-aug.) 15 mei
Nr. 1 (sept./okt.) 21 aug.
Nr. 2 (nov./dec.) 9 okt.

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.   

ALLERHEILIGSTE 
De uitstelling van het

Allerheiligste vindt plaats 
elke eerste vrijdag van de 

maand in de Laurentiuskerk 
van 13.30 tot 15.30 u.  

NEEM OOK EEN KIJKJE 
OP DE WEBSITE VAN ONZE PAROCHIE:

www.laurentius-maria.nl


