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In dit nummer o.a.: 

• Meld je aan voor de 
Motor-tourtocht voor  
Lourdes op 28 mei

• Herman van der Plas krijgt 
Gregoriusspeld

• Vacatureblad  
"Talenten gezocht"

OP HERHALING NAAR SANTIAGO 
DE COMPOSTELA (DEEL 1/2)

voorbereiding werd het vrij 
snel 15 augustus. 

Nederland
Enkele dagen voor mijn 
vertrek kreeg ik via de post 
van onze bevriende pastoor 
Henk Vermunt de zegenbede 
van Sint Patrick toegestuurd 
omdat hij op de dag van mijn 
vertrek helaas niet aanwezig 
kon zijn. Deze zegenbede heb 
ik van de eerste tot de laatste 
dag bij me gedragen. Het 
vertrek van huis was behoor-
lijk emotioneel want ik werd 
uitgezwaaid door mijn vrouw 
Loes, onze kinderen, klein-
kinderen en buren. Tot aan 
het Westerhoutplein heb ik 
met betraande ogen gereden. 
Daarna was het ergste achter 
de rug en kon ik hopelijk 
gaan genieten van een mooie 
tocht. Via Haarlem, Leiden en 
Rotterdam zette ik om kwart 
over vijf mijn fiets in de stal-
ling van de jeugdherberg in 
Dordrecht. Die nacht heb ik 
niet al te best geslapen. Zo'n 
eerste nacht is knap onwen-
nig. De volgende morgen zat 
ik daardoor om kwart over 

eerst naar de Vespers en de 
Eucharistieviering alvorens ik 
om half acht samen met de 
broeders aan de maaltijd kon 
aanzitten. Een eenvoudige 
maaltijd, maar wel goed. In 
plaats van een biertje of een 
wijntje bij het eten moest ik 
het doen met een eenvoudig 
glas water. Daarna heb ik 
op mijn kamer de tent laten 
drogen. Via een overnachting 
in Plailly reed ik zaterdag 22 
augustus Parijs binnen en 
had ik er inmiddels 673 km 
opzitten. Via Orléans, Blois, 
Tours en Poitiers bereikte ik 
St. Jean-d'Angely waar ik weer 
in een abdij overnachtte. De 
volgende dag bereikte ik de 
stad Royan. Tussen Poitiers 
en Royan ben ik menig keer 
van de fiets gestapt om mij te 
goed te doen aan in het wild 
groeiende bramen. In Royan 
stak ik met de veerboot de 
Gironde over om vervolgens 
langs de Atlantische Oceaan 
verder naar het zuiden af te 
zakken. De eerste twee nach-
ten na de oversteek verbleef 
ik op campings waar ik mijn 
tentje opzette, want het is nu 
al vier dagen mooi weer. 

Prachtige fietspaden
Aan de andere kant van de 
Gironde, bij Ponte de Grave 
kwam ik terecht in een gebied 
dat voornamelijk uit bos-
sen bestaat. In die bossen 
is vanaf het veer bij Pointe 
de Grave tot aan Biarritz, 
vlakbij de Spaanse grens 
een schitterend fietspad 
aangelegd, La Vélodyssée 
genaamd. Dat was geweldig 

rijden daar, heel vlak en van 
tijd tot tijd bij kleine plaatsjes 
een geweldig uitzicht op de 
Atlantische Oceaan. Bij het 
Bassin d'Arcachon verliet ik 
de kust en zette ik weer koers 
naar het binnenland. Ook toen 
maakte ik tot aan de stad Dax 
gebruik van mooie en rustige 
fietspaden. Ik kwam er zowat 
niemand tegen en dat is dan 
ook heerlijk genieten van de 
prachtige natuur. Ook hier 
weer volop bramenstruiken 
waar ik dankbaar gebruik van 
maakte. Ze waren wel een 
stuk kleiner dan die je hier in 
de winkel koopt, maar ontzet-
tend zoet en puur natuur. 

In Moustey zag ik naast de 
kleine Notre-Dame kapel een 
steen staan waarop vermeld 
stond dat ik nog 1.000 km te 
gaan had. Vanaf hier was het 
ook gedaan met het rijden 
over vlak terrein. Tot aan 
St.-Jean-Pied-de-Port, het 
laatste Franse stadje, werd 
het steeds heuvelachtiger 
tot aan flinke klimpartijen 
toe. Vanaf Moustey heb ik 
tot aan de grens met Spanje 
nog twee keer gelogeerd in 
een klooster. Een keer in een 
pelgrimsonderkomen van de 
Presbyteriaanse kerk en nog 
een keer in St.-Palais in het 
Franciscanerklooster Zabalik. 
Op vrijdag 4 september 
bereikte ik het laatste Franse 
stadje St.-Jean-Pied-de-Port.

Ben Thiemann

Lees in de volgende Helm het 
vervolg. 

In deze en in de volgende uitgave van ons Parochieblad 
Helm vertelt Ben Thiemann over zijn indrukwekkende 
pelgrimsreis op de fiets naar Santiago de Compostela. 

zeven alweer op de fiets met 
eindbestemming Antwerpen. 
Via de Moerdijkbruggen en 
Breda was ik om half twaalf 
bij het uit 1468 daterende St. 
Jacobskapelletje in Galder. 
Alvorens ik de grens met 
België overstak trakteerde ik 
mijzelf in Galder nog op een 
kop koffie. 

België
Na de koffie reed ik langs 
het riviertje de Mark België 
binnen. Via Meer en de 
plaatsjes St.-Lenaarts en 
St.-Job-in-'t-Goor bereikte 
ik de stad Antwerpen. Daar 
bracht ik, alvorens onderdak 
te zoeken, eerst een bezoek 
aan de Onze-Lieve-Vrouwe-
kathedraal. Na daar een 
kaarsje te hebben opgestoken 
ging ik ook hier op zoek naar 
de jeugdherberg. Na een 
niet al te beste nacht reed 
ik de volgende dag naar 
Geraardsbergen. Om op mijn 
overnachtingsadres te komen 
moest ik de uit de wielren-
nerij bekend staande "Muur 
van Geraardsbergen" op. Het 
eerste stukje ging nog wel, 
maar op een gegeven moment 
moest ik toch van de fiets af 
en een stukje lopen. Ook dat 
viel tegen want je moet ook 
nog bijna 30 kg aan bagage 
naar boven duwen. Maar op 
de plaats van bestemming 
aangekomen wachtte daar 
een heerlijk koud biertje. Na 
de volgende overnachting op 
dinsdag in Doornik passeerde 
ik woensdag bij Rumegies 
de Belgisch/Franse grens en 
zei ik tegen mijzelf dat ik al 
aardig opgeschoten was.

Frankrijk
De eerste nacht in Frankrijk 
sliep ik vanwege het mooie 
weer in mijn tentje. Ik sliep 
niet lekker, ook al omdat ik 
halverwege de nacht wakker 
werd van de regen. Het mooie 
weer was dus maar voor 
een paar uurtjes geweest. Ik 
moest dan ook de volgende 
morgen mijn tentje nat inpak-
ken in Les-Rues-de-Vignes. 

De zesde dag sliep ik in 
de Cisterciënzer Abdij van 
Ourscamp. Ik kwam daar bij 
zessen aan en moest toen 

Een mooie afsluiting
In 2003 maakte ik mijn eerste 
fietsreis naar Santiago de 
Compostela, de plaats waar 
volgens de overlevering de 
apostel Jacobus de Meer-
dere zou zijn begraven. Nu, 
in 2015, heb ik mijn tweede 
tocht per fiets daar naartoe 
gemaakt, nu deels via an-
dere routes. Deze tweede 
keer stond in het teken van 
afscheid nemen van mijn 
Europese fietstochten. In die 
tussenliggende jaren heb ik 
tochten gemaakt naar Rome 
(2005), Beauraing/Lourdes/
Fatima (2009) en Czesto-
chowa (2012). Ik vond het een 
mooie afsluiting om weer in 
Santiago de Compostela te 
eindigen. In september 2014 
begon ik met mijn voorbe-
reiding. In eerste instantie 
zou ik samen met een oude 
schoolvriend van mij gaan. 
We zouden op 15 augustus 
(Maria ten Hemelopneming) 
vertrekken. Echter begin 
maart 2015 moest hij om 
persoonlijke redenen afhaken. 
In besloot toen om alleen te 
gaan. Verdergaand met mijn 

Ben Thiemann neemt ons 
mee op zijn pelgrimsreis 
naar Santiago de Compostela St. Jacobskapel in Galder

TALENTEN GEZOCHT! 
Met trots presenteren wij u bij deze Helm ons vacature-
overzicht “Talenten gezocht”. Dit vacatureblad kan 

beschouwd worden als een open 
uitnodiging aan iedere parochi-
aan om als actieve gelovige, 
ieder met zijn persoonlijke 
talenten, uiting te geven aan 
het diverse vrijwilligerswerk bin-
nen onze Parochie. Leest u het 
eens aandachtig door. Schroom 
niet en meld u aan bij het 
Parochiesecretariaat!

Parochiebestuur 
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EEN VACATURE-OVERZICHT 

BINNEN ONZE HEEMSKERKSE PAROCHIE

Elke Parochie staat of valt met 

de inzet van voldoende vrijwilli-

gers. Dat geldt zeker ook voor 

onze eigen Parochie, waar-

van het fundament bestaat 

uit ‘levende stenen’, mensen 

die zich dag in, dag uit inzetten 

voor het welzijn van onze lokale 

geloofsgemeenschap. Misschien moet je 

in onze geloofsgemeenschap niet van vrijwilligers 

spreken, maar eerder van actieve gelovigen: men-

sen die het de moeite waard vinden om hun per-

soonlijke competenties aan te wenden voor ‘eer aan 

God en dienst aan mensen’. 

Onze samenleving is echter voortdurend in bewe-

ging. In het afgelopen decennium zijn er heel wat 

trends en ontwikkelingen op ons afgekomen: indi-

vidualisering, verzakelijking, vergrijzing, etnische 

diversiteit, globalisering, informatisering … De 

gevolgen hiervan zijn direct dan wel indirect merk-

baar. Bijvoorbeeld bij het vinden van vrijwilligers. 

Ook onze Heemskerkse Parochie is voortdurend op 

zoek naar nieuwe talenten. Soms lukt dat heel goed, 

steeds vaker helaas ook niet. 

Dit vacature-overzicht is een open uitnodiging aan 

iedere parochiaan om als actieve gelovige met jouw 

specifieke talenten uiting te geven aan het mooiste 

werk dat er bestaat: invulling geven aan naasten-

liefde!

Begraaf je talenten niet. Of je nu één, vijf of tien 

talenten hebt; weet dat wij de inzet van jouw 

talenten bijzonder verwelkomen! Het kost je soms 

maar enkele uurtjes per week en je krijgt er 

zoveel dankbaarheid en liefde voor terug. Op het 

Parochiesecretariaat word je met open armen ont-

vangen en geven ze je graag meer informatie! 

Dit vacature-overzicht is een open uitnodiging aan iedere parochiaan - aan jou 

dus! - om jouw talenten in te zetten voor het mooiste werk dat er bestaat: invulling 

geven aan naastenliefde! Onze Parochie heeft jou hard nodig! Meld je aan bij het 

Parochiesecretariaat voor één (of meer!) van de volgende vacatures. Bel 23 22 20 of 

e-mail: laurentius-maria@hetnet.nl. Je wordt met open armen ontvangen!” 

voor het welzijn van onze lokale 

geloofsgemeenschap. Misschien moet je 

talent gezocht!



Mei - Maria - Pinksteren
Tijdens allerlei ontmoetin-
gen hoor ik jongeren en 
ouderen zeggen “zo kerks 
ben ik niet meer, maar als 
ik waar ook ter wereld een 
kerk bezoek, zal ik altijd 
een kaarsje opsteken bij 
Maria”. Dat gebeurt ook in 
onze beide kerken en bij 
menig kaarsje hoort een 
bede, een wens.

Van Maria mogen we zeg-
gen dat zij de vrouw is die 
ons voordoet dat geloven 
vertrouwen is, dat gelo-
ven dienen is, dat geloven 
bidden is. Op weg naar 
Pinksteren is zij de vrouw 
die in de kring van de 
apostelen meebidt om de 
beloofde H. Geest. Zij bidt 
met ons mee om de Geest 
van wijsheid, raad, troost, 
sterkte. Maria, zij is thuis in 
Gods huis en moge zij ons 
steunen dat haar bestem-
ming ook onze bestemming 
zal zijn. Maria, zij zingt in 
haar Magnificat dat alle 
geslachten haar zalig prij-
zen. 

In de meimaand zal in 
menig viering ter ere van 
Maria een lied klinken. Ook 
in deze meimaand gebeurt 
dat nadrukkelijk in de 
maandagmiddagviering. 

Rond Pinksteren gaat de 
groep Heemskerk op pelgri-
mage naar Lourdes. Ook ik 
hoop daar rond die tijd te 
zijn met de groep Alkmaar. 

Met grote dank is te erva-
ren hoe de Lourdesgroep 
Heemskerk op vele fronten 
een zeer actieve groep is. 

Van harte geeft alle inzet 
aan de Lourdesgangers 
de vrede en vreugde van 
Lourdes. Lourdes, de plaats 
van Maria, maar ook in ons 
eigen Heemskerk is Maria 
te ontmoeten.

God in Nederland
Als het gaat om God en 
kerk maken velen de keuze 
naar de zijlijn te gaan. Met 
cijfers en verhalen wordt 
dat duidelijk in het boek 
“God in Nederland”. Vele 
jaren mocht ik meemaken 
dat in de nieuwe Parochie 
van Alkmaar-Noord er 
steeds meer mensen bij-
kwamen. 

Als Alkmaar Heemskerk 
wordt, ervaar ik een 

Parochie met veel kerk-
bezoek en ook vele vrijwil-
ligers. 

Collega Engelbert Wigchert 
hoor ik zeggen dat de ver-
anderingen in de kerk in 
Heemskerk 10 jaar later 
pas duidelijk worden. De 
Parochie Heemskerk wordt 
in de periode van “Nieuwe 
tijden Nieuwe wegen” nog 
als zo sterk ervaren dat 
vanuit Haarlem de sug-
gestie komt om Heemskerk 
zelfstandig te houden en 
dat alleen Uitgeest en 
Castricum een unie aan-
gaan.

Krachten bundelen
In Heemskerk leefde de 
gedachte om te kiezen 
voor direct samen op weg. 
Vooral de laatste periode 
is voelbaar en zichtbaar 
hoe juist die keuze is. Waar 
mensen wegvallen worden 
hun plaatsten niet meer 
ingenomen. Door samen-
werking met Uitgeest en 
Castricum kunnen waar 
nodig krachten worden 
gebundeld. 

Nieuwe talenten
Van harte onderschrijf ik 
het verhaal van voorzitter 
Bert Jan Rozestraten in de 
vorige Helm. Gelukkig zijn 
ook in de laatste tijd nieu-
we talenten de Parochie 
komen versterken, maar 
ook waren er situaties van 
jammer dat het niet lukt. 

De vieringen van de Goede 
Week en Pasen zijn zeker 
nog niet in de gevaren-
zone, maar dit jaar was een 
lichte daling in kerkbezoek 
zichtbaar. Met een aan-
tal trouwe en betrokken 
parochianen werd samen 
gedeeld dat we als kerk er 
nog niet in slagen om Gods 
verhaal zó aantrekkelijk te 
vieren en te doen dat we 
onze families weer kunnen 
verwelkomen in de kerk. 

De mij nog gegeven tijd wil 
ik graag met u de weg naar 
morgen vinden. H. Maria en 
H. Laurentius, wees onze 
voorspraak.

Met groet, mede namens 
Kapelaan Mario,

Ton Cassee
Deken

Zondag 22 mei is in de 
Mariakerk om 11.00 uur de 
laatste gezinsviering voor de 
grote vakantie. Het is wat we 
noemen de dankviering. We 
danken voor de mooie dag 
van de Eerste H. Communie 
op 17 april. We danken ieder-
een die de afgelopen periode 
meegewerkt heeft aan de 
voorbereiding van de com-
municanten, zoals Kapelaan 
Mario, de leden van de werk-
groepen, de hulpmoeders 
op de kindermiddagen, de 
dames die de knutselwerkjes 
hebben voorbereid, organiste, 
dirigente en het Jeugdkoor De 
Heemsklokjes. 

De kinderen mogen hun bij-
een gespaarde pakketten 

Op 1 april hebben we de 
tweede regio-avond gehad. 
De vormelingen uit Uitgeest 
en Castricum zijn naar de 
Esplanadezaal gekomen. We 
waren met 15 vormelingen. 
Na een welkom en gebed 
door Kapelaan Mario heb-
ben we de kinderen verteld 
dat Nederland behalve uit 
provincies ook uit parochies, 
dekenaten, bisdommen, 
een aartsbisdom en een 
wereldkerk bestaat en wie 
er aan het hoofd staan. Dit 
alles als voorbereiding op de 
Bavo-dag: een speciale ont-
moetingsdag voor alle vorme-
lingen uit ons Bisdom. Deze 
dag wordt op zaterdag 28 mei 
gehouden in de kathedrale 
basiliek van Haarlem: de Sint 
Bavo en onze regio gaat daar 
met de vormelingen naar toe. 
Ook hebben we iets verteld 
over de basiliek en wie Sint 
Bavo was.

Na de pauze heeft de kape-
laan een korte uitleg gege-
ven over het thema van 

In Beauraing aan de rand van 
de Belgische Ardennen is 
Maria tussen eind november 
1932 en begin 1933 meer-

voor de Voedselbank IJmond 
meenemen. Juf Marianne 
zal zorgen dat ze op vrijdag-
middag vanuit de Mariakerk 
aan de klanten van de 
Voedselbank gegeven worden. 
Na afloop van de dankviering 
kunnen de dvd/cd’s en de 
gebedjes worden opgehaald 
in de Esplanadezaal.

We nemen dan afscheid van 
onze stuurgroepleden Martina 
Tamminga die met haar gezin 
naar Brabant gaat verhuizen 
en Simone Sturkenboom die 
na 9 jaar stopt met dit vrijwil-
ligerswerk. We zijn heel blij 
met hun inzet van de afgelo-
pen jaren! 

Daarmee ontstaat er wel 
een dringende oproep om de 
groep voor de eerste commu-
nie te komen uitbreiden, dus 
ik hoop dat er mensen zijn 
die het stokje van hen willen 
overnemen. Het is noodzaak 
dat we een nieuw team gaan 
vormen om te zorgen dat de 
kinderen ook in de toekomst 

hun Eerste H. Communie kun-
nen blijven doen. De kroon op 
ons werk zou ook zijn dat de 
gezinnen ook ná de Eerste H. 
Communie betrokken blijven 
bij de kerk. Dat de kinderen 
een vervolg krijgen van de 
catechese bij de KiCa-Club, 
gaan zingen bij het koor en 
als misdienaar meehelpen 
tijdens de Eucharistieviering. 
Maar ook ouders kunnen 
zich verbonden blijven voelen 
door een taak van de oudere 
vrijwilligers van onze Parochie 
over te nemen. 

De Heemsklokjes zullen op 
19 juni nog een keer optre-
den tijdens de viering in de 
Mariakerk t.g.v. het 25-jarig 
jubileum van onze dirigente 
Marianne van Gemert. Zij is 
een mega-vrijwilligster als 
dirigente, zingt zelf ook in het 
Mariakoor en zet zich voor 
diverse doelen in.

Namens de Stuurgroepen,
Mariëtte Sinkeldam 
(06-42366655)

deze Bavo-dag: “je komt als 
geroepen”. Wat betekent 
dat, “geroepen” zijn? De 
vormelingen wordt gevraagd 
hun talenten in te zetten 
op school, thuis en in de 
Parochie. Het Sacrament van 
het Vormsel is een nieuw 
begin en een nieuwe missie. 
Daarna gingen we in groepjes 
een Bavo-spel spelen met 
opdrachten en vragen uit het 
kerkelijk jaar, het schooljaar 
en de levenslijn. Bijvoorbeeld: 
waar denk jij dat de hemel is? 
Of, doe een gillende keuken-
meid na, en hoeveel uur kijk 
je televisie? Als laatste werd 
door middel van een filmpje 
aan de kinderen iets verteld 
over barmhartigheid. 

Elly Dantuma

Extra zorgbedevaart
(met aangepaste bus en 
medische begeleiding):
- Di. 7 t/m vr. 10 juni. 

Bel voor meer informatie 
Ans Lammers, tel.: 241987. 

malen verschenen aan vijf 
kinderen in de leeftijd van 9 
tot en met 15 jaar. Als u dit 
jaar ook naar deze plaats van 
de verschijningen wilt gaan, 
bent u van harte welkom. We 
rijden erheen met een luxe 
touringcar en al onze reizen 
zijn volledig verzorgd. 

Vertrekdata bedevaarten:
 - Di. 7 t/m vr. 10 juni
 - Zo. 21 t/m woe. 24 augus-
tus

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

BEDEVAARTEN BEAURAING

JOPH-NIEUWS KICA-NIEUWS
Met een speciale KiCa-
avond op 19 mei om 18.30 
uur gaan we in de maand 
mei extra aandacht geven 
aan Maria. De communi-
cantjes van dit jaar zijn 
hierbij ook uitgenodigd om 
alvast te komen kijken bij 
de KiCa-Club. Wij hebben 
er heel veel zin in!

Voor de oudste kinderen 
is het écht de laatste 
keer bij de KiCa, want zij 
gaan volgend jaar naar het 
JOPH. We wensen hen heel 
veel plezier in hun voorbe-
reiding op het 
H. Vormsel en 
hopen dat ze 
blij op hun 
KiCa-jaren 
terugkijken! 

In september zullen alle 
communicanten een e-mail 
ontvangen met een uitnodi-
ging om mee te doen met 
de KiCa-Club. We hopen op 
veel aanmeldingen!

Pepita Miralles en 
Pilar Casanova



Bij het ingaan van het voorjaar kunnen we bijna wekelijks een 
deurcollectant verwachten voor een van de talloze goede 
doelen. Nu zijn collectes ons niet vreemd. Bij elke Eucharistie-
viering wordt een collecte gehouden, die wij met de gaven van 
brood en wijn mede offeren voor vele noodzakelijke zaken. En 
gedurende het jaar worden nog enkele speciale bisschoppe-
lijke collectes gehouden, waarvan we onlangs de Vastenactie 
hebben gehad en waarvan wij u de melding nog verschul-
digd zijn: Vastenactiemaaltijd € 457,05, Deurcollecte Goede 
Vrijdag € 301,20 en Vastenzakjes € 668,53. Graag willen wij 
u allen bedanken voor uw geweldige bijdrage. Onze dank gaat 
mede uit naar de dames van JOPH voor hun inzet en hulp bij 
de Vastenactiemaaltijd.

In de komende meimaand staat ons de Pinksteractie i.c. de 
WNM (Week van de Nederlandse Missionaris) voor goede 
doelen te wachten van 7 tot 15 mei. De meer dan 800 mis-
sionarissen en missionaire werk(st)ers, werkzaam in Afrika, 
Azië en Latijns-Amerika zetten zich in voor de kwetsbare en 
arme medemens. Zo ook de vrij jonge, idealistische Martine 
Buijs (34 jaar) werkzaam in Bolivia bij de vrouwenorganisatie 
Levante Mujer (vrouw sta op), die zich het lot aantrekt van de 
vrouwen, slachtoffers van huiselijk geweld en/of seksueel mis-
bruik. Die organisatie tracht vrouwen en meisjes te helpen via 
therapie, zodat zij zichzelf weer kunnen respecteren. Ook door  
cursussen, trainingen en bijeenkomsten leren deze vrouwen 
en meisjes zich bewust te worden van hun rechten. Dat werk 
ziet zij als haar taak, haar missie. Niet vreemd is dat ook daar 
de nodige blijf-van-mijn-lijfhuizen zijn. De strijd tegen geweld 
en armoede vereist veel tijd, energie en hulp van medechris-
tenen. In de WNM willen wij onze solidariteit tonen met die 
talloze missionaire werkers.

Mocht u de collecte hebben gemist, dan kunt u altijd nog uw 
bijdrage overmaken via NL30 RABO 0171 211 111. 

UIT HET BESTUUR

Heer Jezus Christus, Woord van 
God, die ons Uw Geest gegeven 
hebt om ons alles in herinnering 
te brengen.

Wij vragen u:
Schenk ons Uw Geest van wijsheid
die ons van eigen-wijsheid zuivert.
Uw Geest van verstand,
die ons behoedt voor on-verstand.
Uw Geest van raad,
die alle radeloosheid wegneemt.
Uw Geest van sterkte,
die onze zwakheid te hulp komt.
Uw Geest van kennis, die ons 
bevrijdt van onevenwichtigheid.
Uw Geest van Godsvrucht,
die ons vanuit God doet spreken.
Uw Geest van vrees, die ons res-
pect geeft voor u en de ander.
Leer ons de tekenen van de tijd 
verstaan om vanuit Uw Geest ant-
woord te geven op de vragen van 
deze tijd.
Amen.

In onze Parochie zijn ongetwij-
feld mensen die van motor-
rijden houden. Voor hen, hun 
familie, vrienden en kennissen 
organiseren wij een motor-
tourtocht door Noord-Holland. 
Wij hopen dat u ook mee 
gaat en nodigen u daarom uit 
voor de eerste Kerk-Motor-
Tourtocht op zaterdag 28 
mei. De start- en eindlocatie 
is de Esplanadezaal van de 
Mariakerk en de zaal is open 
om 07.45 uur. We rijden weg 
om 08.15 uur en de ver-
wachte eindtijd is 16.00 uur. 
Vergeet niet een lunchpakket 
en drinken mee te nemen.

Een deel van de tocht rij-
den we samen met de CMV 
(Christelijke Motorrijders 
Vereniging) die we ontmoeten 
om 9.30 uur in Volendam, 

waarna we de tocht geza-
menlijk voortzetten. Na een 
mooie dag motorrijden sluiten 
we af met een kop koffie, 
thee of koele frisdrank in de 
Esplanadezaal.

De opbrengst van deze dag 
gaat naar een goed doel: 
de Lourdes-actie. Zij zorgen 
er ieder jaar voor dat zieke 
parochianen kracht op kun-
nen doen tijdens een verblijf 
in Lourdes. Wij vragen iedere 

Paaszondag mocht voorzit-
ter Gerard Anink van het 
Laurentiuskoor aan Herman 
van der Plas de bijzon-
dere speld van 70 jaar koor-
zang uitreiken van de St. 
Gregoriusvereniging. Terecht 
applaus voor alle inzet bij het 
Laurentius- en Mariakoor. 
Daarnaast blijven we ook 
dankbaar voor alle arbeid 
door de jubilaris in onze huis-

drukkerij en zijn we blij met 
zijn opvolger in de drukkerij. 

Ton Cassee
Deken

deelnemer een bijdrage 
van € 7,50. Na aftrek van 
gemaakte kosten gaat mini-
maal € 5 per inschrijving naar 
de Lourdes-actie.

Heeft u geen eigen motor of 
rijbewijs en wilt u toch graag 
mee? Geeft u zich dan toch 
op, dan gaan we kijken of u 
bij een van de motorrijders 
achterop kunt. Wij willen er 
samen met u een mooie dag 
van maken.

Voor meer informatie en/of 
aanmelden kunt u terecht bij: 

Christiaan Ramaakers (e-mail: 
chris-ramaakers@hotmail.com),
Nico Bouwmeester (e-mail: 
nibohe@casema.nl) of
J.P. Blankendaal (e-mail: 
jpblankendaal@gmail.com).

GEBED OM DE 
HEILIGE GEEST

MOTORRIJDEN VOOR LOURDES ZATERDAG 28 MEI

GREGORIUSSPELD VOOR 
HERMAN VAN DER PLAS

Op weg naar de feestda-
gen van Hemelvaart en 
Pinksteren gaan we de 
Paastijd afsluiten. Voor 
menigeen betekenen die 
feestdagen extra vrije tijd 
om bijvoorbeeld meubel-
boulevards en festivals 
te bezoeken of een lek-
ker lang weekend op de 
camping door te brengen. 
Natuurlijk, dat mag. Maar 
voor ons, christenen, 
mogen deze dagen ons 
ook inspireren om elkaar 
in ‘vuur en vlam’ te zetten, 
elkaar met de hulp van die 
goede Geest te inspireren 
en elkaar kracht te wensen 
voor de toekomst! 

Eervolle insigne
Veel vrijwilligers in onze 
Parochie zetten zich vaak 
al jarenlang in voor één of 
meer taken. Vooral koorle-
den blijken vaak zeer trouw 
te zijn in hun ijver voor de 
liturgische zang. Zo zijn er 
steeds meer zangers die 
al meer dan 60 jaar aan 
een kerkkoor verbonden 
zijn. De gouden medaille 
van de Nederlandse Sint-
Gregoriusvereniging kan 
al bij 40 jaar koorlidmaat-
schap worden toegekend 
en voor 50 en 60 jaar 
bestonden er al lange tijd 
aanvullende gouden insig-
nes, maar sinds 1 januari 
2016 kunnen op verzoek 
ook insignes worden aan-
gevraagd bij een 65- en 
70-jarig koorjubileum. 

Op Paaszondag kreeg 
Herman van der Plas 
als koorzanger van onze 
Parochie als eerste het 
nieuwe insigne met het 
cijfer ‘70’. Deze werd hem 
uitgereikt door de voorzit-
ter van het Laurentiuskoor, 
Gerard Anink. Van harte 
feliciteren wij Herman met 
het bereiken van deze 
gedenkwaardige mijlpaal. 
Een diepe buiging en groot 
respect voor 70 jaar trouwe 
inzet!

Reis naar Ethiopië
Met veel genoegen mag ik, 
samen met andere bestuur-
ders van Stichting “RKVV 
DEM steunt Ethiopië”, 
onder wie Pastoor Kaleab, 
terugblikken op de zesde 
reis naar Ethiopië eind 
maart/begin april. Veel 
indruk maakte met name 
de bezoeken aan onze twee 
Katinka-projecten, gericht 
op de jonge gehandicapte 

medemens in Addis Abeba 
en Welkite. 

In Ethiopië zijn velen nog 
van mening dat een han-
dicap een ‘straf van God’ 
is, omdat de ouders of 
grootouders zich in het ver-
leden als zondaars hebben 
misdragen. Gehandicapte 
kinderen worden daarom 
vaak uit schaamte wegge-
stopt of ongelijk behandeld. 
Er zijn geen of nauwelijks 
voorzieningen voor hen in 
dit Afrikaanse land. Wij 
streven ernaar voor een 
aantal van hen de levens-
omstandigheden aanzienlijk 
te verbeteren. 

Onze Katinka-projecten 
brengen hen bijeen, laten 
zien dat ze er niet alleen 
voor staan en onder bege-
leiding van maatschappelijk 
werkers krijgen ze de kans 
zich verder te ontplooien. 
Waar nodig ontvangen zij 
hulpmiddelen zoals een 
rolstoel, krukken of tast-
stokken. Heel bijzonder 
om te mogen ervaren hoe 
dankbaar deze mensen 
zijn voor de nieuwe kansen 
die ze via onze Stichting 
krijgen aangereikt! Graag 
brengen wij deze dank ook 
over aan U, Heemskerkse 
parochianen, die met uw 
bijdrage voor kerstcollecte 
van het afgelopen jaar de 
werkzaamheden van onze 
Stichting financieel mede 
hebben gesteund.

Nieuw vacatureblad
Met in het achterhoofd de 
recente oproep van Deken 
Ton Cassee ‘om de net-
ten eens aan de andere 
kant van de boot uit te 
gooien’, hebben Marieke 
en Caroline Berends voor 
onze Parochie een vacatu-
reblad ‘Talenten gezocht’ 
uitgewerkt. Dit blad mag 
worden beschouwd als 
een open uitnodiging aan 
iedere parochiaan om als 
actieve gelovige, ieder met 
zijn persoonlijke talenten, 
uiting te geven aan het 
diverse vrijwilligerswerk in 
onze Parochie. Dit vaca-
tureblad treft u bij deze 
Helm aan. Leest u het eens 
aandachtig door. Schroom 
niet en meld u aan bij het 
Parochiesecretariaat!

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Op zondag 8 mei wordt de 
Eucharistieviering van die 
ochtend uitgezonden vanuit 
de Laurentiuskerk, m.m.v. 
herenkoorleden en samen-
zang. Aansluitend spreekt 
Pastoor Jan van der Linden 
over de betekenis van 
Pinksteren.

De uitzending begint om 
18.00 uur en is te beluisteren 
via de kabel 104.5 en via de 
ether FM 107.4 en tevens 
digitaal op Ziggo kanaal 782.

HEEMSKERK FM



Uit het Doopboek
20 mrt. Ise van Gelderen
 Van Goyenstraat 23

Uit het Rouwboek
16 mrt. Maria van der Himst-
 van der Kolk (85)
 Johan Brouwerstr. 41
3 april Carla Freeth-Fatels 
 (55)
 Goudvink 14
4 april Johannes Welboren 
 (82)
 Johan Brouwerstr. 7
11 april Anna de Wildt-Smit 
 (79)
 Westerheem 366

Opbrengst collectes
19/20 maart 3	 1.091,44
24-28 maart 3	 3.023,31
2/3 april 3	 740,67
9/10 april 3	 793,85
16/17 april 3	 1.380,62

Kerkbijdrage
Op 12 april jl. is de stand 
gekomen op € 69.449,99. 
Voor deze onmisbare steun 
aan uw Parochiegemeenschap 
onze oprechte dank! 

R.K. Parochie 
H. Laurentius/
H. Maria
Parochiecentrum/
secretariaat beide kerken:
A. Verherentstraat 2
1961 GD Heemskerk
Tel. 0251 - 232220 
E-mail:
Laurentius-Maria@hetnet.nl
www.laurentius-maria.nl

Parochiecoördinator:
Marieke Berends

Het Parochiecentrum is 
geopend op maandag t/m
woensdag en vrijdag van
9.30 tot 12.30 uur.
Donderdag gesloten.

Deken A.M. Cassee
Pastorie ”De Gave”
Spoellaan 1
1964 TA Heemskerk
Tel. 0251 - 232788

Kapelaan M. Agius
Tel.: 06 - 37219218

Laurentiuskerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL65 INGB 0000 114474

Mariakerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL20 INGB 0000 195503

Bankrekening beide kerken
NL34 RABO 0363 461450

Parochiebestuur 
Heemskerk, Castricum/
Bakkum, Uitgeest
Deken Ton Cassee, voorzitter
in solidum met Pastoor Kaleab 
Masresha Shiferaw
Bert Jan Rozestraten, gedele-
geerd voorzitter, Heemskerk
Piet van der Horst, secretaris, 
Castricum
Jeanne Beentjes, lid, Uitgeest
Cees Deijle, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, 
Castricum
Functie penningmeester: vacant

Secretariaat:
Dorpsstraat 113, 
1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

Locatieteam Heemskerk
Parochie H. Laurentius/H. Maria
Deken Ton Cassee, voorzitter
Kapelaan Mario Agius, lid
Bert Jan Rozestraten, 
gedelegeerd voorzitter
Rita Dufrenne, lid
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

Nr. 10 (juni-aug.) 16 mei
Nr. 1 (sept.) 15 aug.

Kopij kunt u bij voorkeur 
per e-mail sturen aan 
laurentius-maria@hetnet.nl. 
De redactie behoudt zich ove-
rigens het recht voor zelfstan-
dig wijzigingen aan te brengen 
in de aangeleverde kopij. 
Anoniem ingezonden stukken 
worden niet geplaatst.  

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

Za. 30 april
18.45 uur

Zo. 1 mei
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Eucharistieviering
Kapelaan Mario Agius
Laurentiuskoor (Dames): 
Eerste Keulse Mis

Za. 30 april

Zo. 1 mei
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Wo. 4 mei

Do. 5 mei
10.30 uur
Hemelvaart

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor: Missa Brevis 
opus 43 van Picka

Wo. 4 mei
18.45 uur
Hemelvaart

Do. 5 mei

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Geen viering 

Za. 7 mei
18.45 uur

Zo. 8 mei
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Eucharistieviering
Kapelaan Mario Agius
Samenzang met cantor

Za. 7 mei

Zo. 8 mei
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 14 mei

Zo. 15 mei
09.30 uur
Eerste 
Pinksterdag

Geen viering

Eucharistieviering
Pastoor Niesten
Laurentiuskoor: Missa in 
honorem Sancti Hugonis 
van Van der Peet

Za. 14 mei
18.45 uur
Eerste 
Pinksterdag

Zo. 15 mei
11.00 uur
Eerste 
Pinksterdag

Ma. 16 mei
10.30 uur
Tweede 
Pinksterdag

Eucharistieviering
Kapelaan Mario Agius
Mariakoor

Eucharistieviering
Kapelaan Mario Agius
JKH

Eucharistieviering
Kapelaan Mario Agius
Samenzang

Za. 21 mei
18.45 uur

Zo. 22 mei
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang 

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor (Heren): 
Gregoriaans: Missa VIII

Za. 21 mei

Zo. 22 mei
11.00 uur

Geen viering 

Eucharistie-/Dankviering
Eerste H. Communie
Kapelaan Mario Agius
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Za. 28 mei

Zo. 29 mei
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Mario Agius
Laurentiuskoor: Missa Sancti 
Johanni Baptistae van Vermulst

Za. 28 mei
18.45 uur

Zo. 29 mei
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 4 juni
18.45 uur

Zo. 5 juni
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
JKH

Eucharistieviering
Pastoor Niesten
Laurentiuskoor (Dames): Missa 
Tertia van Haller

Za. 4 juni

Zo. 5 juni
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Pastoor Niesten
JKH

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur 

Eucharistieviering, Deken Cassee (m.u.v. 
maandag 16 mei Tweede Pinksterdag).  
In de maand mei staan deze vieringen in 
het bijzonder in het teken van Maria.

Vieringen door de week:
• Iedere donderdag om 9.00 uur 

Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden  
(m.u.v. donderdag 5 en 12 mei). 

ALLERHEILIGSTE
De uitstelling van het Allerheiligste vindt 

plaats elke eerste vrijdag van de maand in 
de Laurentiuskerk van 13.30 tot 15.30 uur.    

NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE 
WEBSITE VAN ONZE PAROCHIE:

www.laurentius-maria.nl

HELM IN DE 
ZOMERMAANDEN

De volgende maand juni 
verschijnt er één Helm 

voor de maanden 
juni, juli en augustus.

GEVONDEN 
VOORWERPEN

Wie heeft zijn sleutel(s) 
verloren in de Laurentius-
kerk? Wij hebben sleutel-
bossen, een paar (fiets)
sleuteltjes, een rozen-
krans, leesbrillen, hand-
schoenen, een paraplu 
gevonden. Wij willen deze 
voorwerpen graag aan de 
eigenaar teruggeven. U 
kunt hiervoor tijdens ope-
ningsuren terecht bij het 
Parochiecentrum. 

ROUWBEGELEIDING
Voor rouwbegeleiding kunt u contact 

opnemen met Elsa Heyblok, tel.: 236156 
of met Hennie Schouws, tel.: 236845.


