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TWEE TORENS... 
ÉÉN PAROCHIEIn dit nummer o.a.: 

• Stille Kracht: Ziekenhuis-
pastor Ron Hopman

• A.s. communicantjes  
maken zich op voor Eerste  
H. Communie op 21 mei

• Doe mee met het Jongeren 
volleybaltoernooi op 7 mei

• Plantenverkoop Lourdes:  
6/7 mei Laurentius- en  
13/14 mei Mariakerk

ZIEKENHUISPASTOR RON HOPMAN

40 jaar gelukkig getrouwd 
en hij heeft straks meer tijd 
om ook eens een dagje met 
zijn vrouw te kunnen fietsen. 
En dan kan hij eindelijk een 
pelgrimstocht naar Santiago 
de Compostela maken. Hij 
stopt wel met zijn werk in het 
ziekenhuis, maar zal her en 
der nog wel pastoraal actief 
blijven. 

Huwelijk en theologie
Zoals gezegd is pastor Hop-
man een gehuwde man. Hij 
is pas na zijn huwelijk aan de 
studie theologie begonnen, 
nadat hij eerst Nederlands 
had gestudeerd. Omdat hij 
van binnen een diep besef 
had dat God bestaat en hij 
graag voor het geestelijk wel-
zijn van mensen wilde zorgen, 
maakt hij deze keus. Hij vroeg 
aan zijn vrouw of zij achter 
zijn keus voor het pastorale 
werk kon staan, omdat dit 
ook zou betekenen dat hij in 
het weekend en de avonden 

Ziekenzegen
Er wordt door patiënten en 
hun naasten in het ziekenhuis 
soms om een “bediening” 
gevraagd. Het wordt dan een 
sacrament van de zieken 
(met een Parochiepriester 
erbij) of een ziekenzegen. 
De vraag naar bedieningen 
neemt echter in onze tijd van 
ontkerkelijking sterk af. De 
vragen over leven en dood 
blijft mensen echter wel bezig 
houden. Overigens neemt ook 
het aantal mensen dat in het 
ziekenhuis overlijdt de laatste 
jaren af door de opkomst van 
hospices en omdat mensen 
korter in het ziekenhuis blij-
ven en daardoor vaker thuis 
overlijden. 

Uitvaarten en diensten
Een van de andere belangrijke 
taken van pastor Hopman is 
het leiden van diensten bij 
uitvaarten. Als hij mensen in 
het ziekenhuis heeft bege-
leid, vraagt de familie hem 
nogal eens om deze taak op 
zich te nemen. Dit kan dan in 
de vorm van een woord- en 
gebedsdienst, een woord- 
en communiedienst of een 
avonddienst. Er wordt een 
passende Bijbeltekst gelezen 
en uiteraard wordt aan de 
overledene de laatste eer 
betoond. Door vooraf met de 
familie te spreken bereidt de 

pastor zich goed voor om in 
zijn toespraak op een eerlijke 
manier recht te doen aan het 
leven van de overledene. 

Omgaan met ziekte en pijn
Als geestelijk verzorger/Pas-
tor moet je goed om kunnen 
gaan met ziekte en pijn. Pijn 
kan lichamelijk zijn, maar 
ook mentaal, sociaal of spi-
ritueel. Het ziek-zijn kan veel 
gevoelens en gedachten bij 
een zieke oproepen. Maar ook 
voor de familie van de zieke 
is het vaak niet makkelijk. 
Daarom is het luisterend oor 
van de geestelijk verzorger en 
het kunnen bespreken van het 
ziektebeeld zo waardevol voor 
mensen. Het feit dat iemand 
oprecht meeleeft en troost 
biedt, kan de situatie al een 
stuk draaglijker maken. 

Tot slot
Hoewel ik niemand toewens 
om in het ziekenhuis te lig-
gen, vind ik het wel een 
rustgevend idee dat er een 
pastoraal team is, dat klaar 
staat om iedereen die daar 
behoefte aan heeft geestelijk 
bij te staan. Ik hoop daarom 
van harte dat vanuit overheid 
en zorgverzekeringen niet 
gekort zal worden op deze 
belangrijke taak!

Richard Numan

Wie wel eens in het Rode Kruis Ziekenhuis heeft gele-
gen zal hem vermoedelijk wel kennen: ziekenhuis-pastor 
Ron Hopman. Vandaag mocht ik bij hem op bezoek 
komen voor dit “Stille Kracht” interview, zodat we wat 
meer over hem en zijn werk te weten kunnen komen. 

vaak bezig zou zijn. Gelukkig 
zei zijn vrouw volmondig “ja” 
op zijn vraag, waardoor hij 
steeds met alle benodigde 
toewijding zijn werk heeft 
kunnen doen en het huwelijk 
toch hecht bleef. 

Algemeen Geestelijk 
Verzorger
Onder deze benaming doet 
hij nu het werk in het zieken-
huis. Doordat steeds minder 
mensen nog een kerkelijk 
binding hebben, schrok het 
woord “pastor” mensen na-
melijk op den duur vaak af. 
En omdat ook niet-kerkelijke 
mensen behoefte hebben 
aan een geestelijk gesprek 
is deze naam neutraler. Sa-
men met een collega van de 
protestantse kerk vormt hij 
op deze manier het pastorale 
team. Ze zijn 24 uur per dag 
bereikbaar, want bij stervens-
gevaar kan een patiënt acuut 
behoefte aan geestelijke bij-
stand hebben. Gelukkig is er 
ook nog een “achterwacht” 
voor het pastorale team, zo-
dat de “bereikbaarheids-eis” 
niet alleen op hun schouders 
drukt. Gemiddeld wordt pastor 
Hopman één keer per week 
opgeroepen voor zo’n “hoge 
nood”-situatie en dan is het 
fijn dat hij vlak bij het RKZ 
woont.

Werkdag
De kerntaak van een geeste-
lijk verzorger is het bezoeken 
van patiënten. Gemiddeld zijn 
er wel tien contacten per dag 
met patiënten. Daar zitten 
nieuwe patiënten bij, maar 
ook velen die graag opnieuw 
een gesprek willen hebben. 
Alle patiënten hebben hun ei-
gen verhaal en eigen zorgen, 
dus de geestelijk verzorger 
heeft heel wat te verwerken 
op een dag. Pastor Hopman 
begint de dag in alle vroegte, 
omdat de eerste uren van de 
dag nog rustig genoeg zijn 
voor andere taken, zoals het 
voorbereiden van een preek 
of een vergadering. In de ver-
gaderingen overlegt het pas-
torale team met andere hulp-
verleners. Daarnaast neemt 
hij nog deel aan vergaderin-
gen over beleidsaspecten van 
het ziekenhuis. 

Hobby en werk 
Pastor Hopman doet het 
werk in het Rode Kruis Zie-
kenhuis (RKZ) nu al 22 jaar. 
En daarvóór was hij tien jaar 
Parochie-pastor te Beverwijk. 
Hij loopt dus al heel wat ja-
ren mee. Maar hij stapt nog 
steeds elke dag met plezier 
op de fiets naar het zieken-
huis om daar om half zeven 
rustig aan zijn werkdag te 
beginnen. Zijn werk is dan 
ook zijn hobby. De ontmoe-
tingen met mensen voor wie 
hij geestelijk verzorger mag 
zijn, geven hem veel energie. 
Toch zal hij in oktober, als hij 
65 jaar wordt, zijn taak be-
eindigen, omdat hij dan met 
pensioen gaat. Hij kijkt ernaar 
uit meer tijd aan zijn gezin en 
vrienden te kunnen besteden. 
Door de drukke werkweken 
van vaak ruim 40 uur, waar-
onder avonden en weeken-
den, was dit soms wel eens 
moeilijk te combineren met 
zijn privé-leven. Hij is al bijna 

GEZONDHEID DEKEN CASSEE
In 2009 bracht een TIA mij een 
slappe rechterarm. 
Op 18 februari jl. merkte ik een 
stoornis bij het spreken. Door 
mijn zus (oud-verpleegkundige) 
ging ik naar het Rode Kruis 
Ziekenhuis. Opname was nood-
zakelijk en ik hoorde van de 
neuroloog dat er sprake was 
van een herseninfarct. Medica-
tie en goede zorg, maar zeker 
ook het gebed en meeleven van 
zeer velen in de Parochie en 

Dekenaat, betekenden dat ik weer na opname naar huis 
kon. Eind maart kreeg ik groen licht om de auto weer te 
gebruiken. Graag ga ik met u nog een tijdje onderweg in 
het leven van alledag, wel wetend dat ik er genadig vanaf 
ben gekomen en als 72-jarige best een stapje terug kan/
moet doen.

Ton Cassee
Deken

Ontmoetingen met mensen voor wie hij geestelijk verzorger mag zijn, 
geven Ziekenhuispastor Ron Hopman veel energie. 



Meimaand - Mariamaand
Begin mei is de groep 
Heemskerk in Lourdes. Dit 
jaar is het thema: Magnifi-
cat. Magnificat is het lied 
waarin Maria uitzingt dat zij 
ervaart dat de Heer naar 
haar omziet. “Ja” zingt ze 
“van nu af zullen velen van 
mij zeggen dat ik gezegend 
ben”. 

In ons Heemskerk is ook in 
deze tijd nog steeds volop 
te merken dat jong en 
ouder rekenen op de voor-
spraak van Maria. Ontel-
baar veel kaarsjes worden 
bij haar aangestoken en 
daarbij hoort meestal een 
persoonlijke wens of bede. 

De Lourdesgroep krijgt 
respons in ons dorp om 
Heemskerk en Lourdes te 
verbinden, denkend aan de 
steun die acties krijgen als: 
Kienen voor Lourdes, plan-
ten kopen voor ons balkon 
of tuin, etcetera, etcetera.

In de Meimaand wordt in 
alle vieringen biddend en 
zingend Maria genoemd. 
Net als voorgaande jaren 
zijn de vieringen op maan-
dag 17.00 uur vieringen 
met Marialiederen. Maria, 
zie om naar onze gezinnen, 
families, zie om naar de 
kleine en de grote wereld. 
Maria, geef ons vrede.

Mariakerk te koop?
De politiek van onze 
Gemeente heeft de afgelo-
pen maanden een drukke 
agenda om te bezien waar 
cultuur, educatie en ont-
spanning, etcetera een plek 
kunnen krijgen. Waar onze 
Gemeente in de loop der 
jaren zich sterk voor heeft 
gemaakt, lijkt nu een brug 
te ver te zijn. 

Zo is er voor velen een 
onzekere situatie opge-
treden, waardoor onrust, 
verdriet en spanning zijn 
ontstaan. 

Als buur maken we dat van 
nabij mee als “De Nozem 
en de Non” de oude Jozef-
school niet meer als haar 
thuis mag ervaren. 

We maken het mee als de 
voortreffelijke Historische 

Kring Heemskerk niet meer 
zeker is van haar plek aan 
de Kerklaan. 

Onverwacht kreeg ik een 
telefoontje met de opmer-
king: ”We hebben van de 
Gemeente gehoord dat de 
Mariakerk te koop staat”. 

Mijn reactie was en is dat 
tegen de zin van Bisdom en 
Parochie de Gemeente de 
Mariakerk tot gemeentelijk 
monument heeft verklaard, 
maar dat mij als Pastoor 
en Deken niets bekend is 
inzake verkoop. 

Zeker, ook in Heemskerk 
is er krimp als het om de 
kerk gaat. Maar nog steeds 
zijn er jongeren en ouderen 
die én de Mariakerk én de 
Laurentiuskerk levendig wil-
len houden.

Bij levendig houden hoort 
ook onderhoud en zo is 
er momenteel inzet om te 
bekijken hoe de toren van 
de Mariakerk beschermd 
kan worden tegen betonrot. 

Door de nota “verander(en)de
kerk” voelt ook de regio 
Heemskerk/Castricum/Uit-
geest zich aangesproken 
door de Bisschop om met 
elkaar te bezien hoe om 
te gaan met de bestaande 
gebouwen. 

Of en hoelang het mogelijk 
is om én de Laurentiuskerk 
én de Mariakerk als kerk te 
behouden, zullen de tijd en 
omstandigheden ons leren. 

Nu is zeker dat de kerk aan 
de Spoellaan niet te koop 
staat en dat deze kerk door 
eer-aan-God en dienst-aan-
mensen nog steeds men-
sen uitnodigt en dat -God 
zij dank- binnen en buiten 
het gebouw nog velen zich 
als vrijwilliger inzetten.

Sjaloom, mede namens 
Kapelaan Mario en Diaken 
Teun. 

Ton Cassee
Deken

Als we iets of iemand willen 
gedenken, vieren we vaak 
feest. Bij een verjaardag, 
vieren we de geboorte van 
iemand. Bijvoorbeeld op 27 
april hebben we de verjaardag 
van Koning Willem-Alexander 
gevierd. Op 5 mei is het in 
Nederland “Bevrijdingsdag”. 
Bij dit feest denken we blij 
aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. Een dag ervoor 
is “Dodenherdenking”: dit is 
dan niet echt een feest, maar 
alle doden uit de oorlog wor-
den eervol herdacht. Ook het 
Jodendom en het Christen-
dom vieren vaak feesten. Bij 
deze feesten hoort altijd een 
verhaal uit de Bijbel. Ze leren 
ons om dankbaar te zijn, want 
God houdt van ons! Op de 
KiCa-avond van mei zullen we 
het over de feesten hebben 
die horen bij de verhalen die 
de kinderen bij ons hebben 
geleerd: Pesach, Purim, Cha-
noeka, allemaal Joodse fees-
ten die Jezus vierde. Maar 
ook christelijke feesten zullen 
we op een rijtje zetten. Met 
Pasen achter de rug, is het 
nu fijn om samen met de kin-
deren naar de aankomende 
feesten van Hemelvaart en 
Pinksteren te kijken.

Pilar Casanova

Dit jaar is het 100 geleden 
dat de H. Maagd Maria tus-
sen 13 mei en 13 oktober 
zes keer is verschenen aan 
drie herderskindertjes. Maria 
had belangrijke boodschap-
pen voor de mensen over het 
geestelijk leven van de men-
sen en de vrede in de wereld 
(het was immers midden in 

de Eerste Wereldoorlog). In 
de loop van de tijd is Fatima 
uitgegroeid tot een van de 
belangrijkste Mariaheiligdom-
men in de wereld. Vanwege 
het eeuwfeest organiseert 
het Bisdom Haarlem-Amster-
dam van 11 t/m 16 septem-
ber een bedevaart naar Fati-
ma en Lissabon. Er is slechts 
plaats voor zestig pelgrims en 
een zeer beperkt aantal een-
persoonskamers. 

Meer info: bedevaart@ 
bisdomhaarlem-amsterdam.nl 
of via de website van de VNB: 
www.vnb.nl. De inschrijving 
sluit 1 augustus. 

Op dinsdag 9 mei, aanvang 
20.00 uur, komen de ouders 
van de communicanten naar 
de Esplanadezaal van de 
Mariakerk voor de laatste 
informatie omtrent de fees-
telijke viering op zondag 21 
mei. 
Op donderdag 11 mei hebben 
we nog een gezellige middag 
met een quiz gepland om te 
kijken wat de kinderen heb-

ben opgestoken van het com-
munieproject; ook de ouders 
zijn hierbij uitgenodigd aan-
wezig te zijn. 
Op donderdagmiddag 18 mei 
is de generale repetitie van 
de viering op zondag 21 mei. 
De kinderen krijgen allemaal 
een taak tijdens de viering. 
Ze moeten dus wel even 
oefenen! 

Zondag 21 mei komen de 
kinderen met hun gezin een 
uur vóór aanvang van de vie-
ring naar de Mariakerk, dus 
om 10.30 uur. Denkt u er 
ook aan dat de kinderen hun 
doopkaars meenemen! Foto-
grafe Desirée Tiecken komt 
dan vooraf foto’s maken van 
de communicant, met het 
gezin en met de groep. Ook 
tijdens de viering maakt zij 
foto’s. Daarom verzoeken wij 

u zelf geen foto’s te maken, 
dit om de betrokkenheid en 
rust in de kerk tijdens de 
viering te waarborgen. En wij 
vragen u ook om van de crè-
che gebruik te maken, zodat 
die kinderen in een eigen 
ruimte kunnen spelen en alle 
aandacht voor de communi-
canten is. 

We hopen op een mooie, 
feestelijke Eerste H. Com-
munieviering, met als thema 
“Verbondenheid”, omdat de 
wens van ons allen is dat het 
niet bij deze Eerste H. Com-
munie zal blijven, maar dat 
de kinderen verbonden blij-
ven met God en zijn kerk, in 
geloof en in daad.

Namens de stuurgroep,
Mariëtte Sinkeldam 
(tel. 06-42366655)

KICA NIEUWS

BISDOMBEDEVAART FATIMA 
11-16 SEPTEMBER

EERSTE H. COMMUNIE EN GEZINSVIERINGEN

NEEM OOK EEN KIJKJE 
OP DE VERNIEUWDE 

WEBSITE VAN 
ONZE PAROCHIE:

www.laurentius-maria.nl

Op zondag 7 mei 
vindt een volley-
baltoernooi plaats 
in Leiden, speciaal 
voor katholieke jon-
gerengroepen. 

Na het fantastische Oliebol-
lentoernooi lijkt het ons leuk 
om ook hieraan mee te doen! 
Er is een poule van 12 tot 15 
jaar en een poule van 16 tot 
30 jaar. We hopen aan beide 
poules met jongeren van onze 
regio mee te kunnen doen. 
We verzamelen om 8.00 uur 
al bij de Mariakerk. 

Om 10.00 uur is er 
een Mis in de Lode-
wijkkerk in Leiden 
waar alle volleybal-
lers aanwezig zullen 
zijn. Daarna begint om 
12.00 uur het toer-

nooi. Noteer het in je agenda 
en geef je op via sindo@
xs4all.nl. 

Meer info op 
www.rkjleiden.nl/volleybal.

Kapelaan Mario Agius, 
Diaken Teun Warnaar en 
Sindo Núñez Queija

JONGEREN VOLLEYBALTOERNOOI

SAM’S KLEDINGACTIE 6 MEI
Op zaterdag 6 mei is er weer 
een inzameling voor Sam’s 
Kledingactie. De ingezamelde 
kleding wordt verkocht aan 

sorteerbedrijven en met de opbrengst steunt Sam’s 
Kledingactie noodhulp, wederopbouw en preventieve 
projecten van Cordaid Mensen in Nood. De kleding zelf 
gaat naar Oost- Europa en Afrika waar behoefte is aan 
goede en betaalbare kleding. Inzameling is van 10.00 uur 
tot 12.00 uur op het kerkplein vóór de Dorpskerk.



We hebben de Vastentijd en Pasen achter de rug. Met de 
“O” van ontwikkeling van MOV hadden we de Vastenactie. 
Ik spreek liever van ontwikkelingssamenwerking, omdat die 
samenwerking in de katholieke wereldkerk ook veel omvat-
tend is. We hebben de Vasten- en Adventsactie en de Week 
van de Missionarissen. Maar ook hebben we de rijkdom van 
schepping en klimaat in het vaandel staan, zoals weergegeven 
in de boodschap van Paus Franciscus in 2015 in zijn encycliek 
“Laudato Si”. Hierin spoort Paus Franciscus alle mensen van 
goede wil aan om beschermers van de schepping te zijn. De 
Paus benadrukt dat zorg voor de schepping niet alleen een 
politieke kwestie is, maar vooral een morele kwestie. De aar-
de is een gave van God die gekoesterd en beschermd moet 
worden. De Paus schrijft over een ‘cultuur van verspilling’ die 
ons ongevoelig heeft gemaakt voor de verkwisting van grond-
stoffen, die tevens het CO2-maximum dreigt te overschrijden. 
Tegen de achtergrond van armoede en honger in de wereld 
is dit een schreeuwend onrecht. Hij heeft het over een alles 
omvattende ecologie waarin zorg voor de schepping en voor 
de armsten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het is 
een indringend en confronterend document, want de Paus 
stelt niet alleen regeringsleiders verantwoordelijk voor het 
milieu, maar ieder mens in zijn eigen omgeving. 

Daarbij hebben wij als wereldkerk een bestaande band als 
voordeel, waardoor techniek, in samenwerking met een ont-
wikkelingsland, vaak soepeler kan worden toegepast, met 
daarbij versterking met financiën uit de wereldkerk. Een 
voorbeeld uit een Braziliaans bisdom dat de westerse kerken 
mogen overnemen is om geld uit twijfelachtige investeringen 
terug te trekken en de reserves te investeren in groene pro-
jecten, met weliswaar soms een lager rendement, maar met 
een eerlijke band met Gods schepping.

Wilt u nog geld overmaken naar ons Vastenactieproject? 
Bankrek.nr.: NL21 INGB 000 000 5850; betaalkenmerk: 1217 
0101 0200 2041; projectnr.: 113624.

Wilbert Blom, tel. 244383

UIT HET BESTUUR

De vergadering van het 
Locatieteam Heemskerk 
van 6 april wordt geopend 
door Marieke Berends. 
Zij leest het aansprekend 
gedicht 'Klein Paaslied' 
voor van Hanna Lam. Een 
gedicht dat oproept tot 
loslaten, openstaan voor 
veranderingen en opnieuw 
beginnen. Geïnspireerd 
door Pasen gaan we nu 
samen op weg naar het 
feest van Pinksteren!

Pastorale zaken
Kapelaan Mario Agius heeft 
basisscholen uitgenodigd 
om tussen Pasen en Pink-
steren de Laurentiuskerk te 
bezoeken. Tot dusver heb-
ben twee scholen positief 
gereageerd. Ook overweegt 
hij binnenkort een cate-
cheseproject op te starten. 
Het locatieteam reageert 
hier positief op, maar advi-
seert wel om de toegang 
voor belangstellenden 
'laagdrempelig' te houden. 
Diaken Teun Warnaar rap-
porteert dat de afname van 
het aantal leden bij de JKH 
is gestopt en het aanstel-
len van de nieuwe dirigente 
Mirjam Zantinga tot nieuwe 
energie bij het koor heeft 
geleid. Deken Ton Cassee 
memoreert dat het Bisdom 
akkoord is met opheffing 
van RDC en de voorge-
stelde overdracht van het 
batig saldo aan de Stichting 
Schuldhulpmaatje.

Rekening & 
Verantwoording 2016
Penningmeester Hans Duin 
licht de jaarcijfers van onze 
Parochie over 2016 toe. 
Het resultaat over het afge-
lopen jaar is sinds lange 
tijd positief door een bijzon-
dere bate uit hoofde van 
de verkoop van een stuk 
grond. Hoewel de collec-
ten-opbrengsten al enkele 
jaren teruglopen, blijft het 
niveau van de kerkbijdra-
gen goed op peil. Gecon-
stateerd wordt dat onze 
Parochie beschikt over een 
adequate financiële buffer 
met voldoende reserverin-
gen voor toekomstig (groot) 
onderhoud aan onze kerk-
gebouwen. Begin april is 
de beleggingsportefeuille 
van de Parochie doorge-
licht door de bank. Over 
het afgelopen jaar bedroeg 
het rendement (na aftrek 
van kosten) 3,5%, het-
geen gegeven de zeer lage 
rentestand en het feit dat 
krachtens de beleggings-

statuten 'slechts' maximaal 
25% in aandelen belegd 
mag worden, een alles-
zins acceptabel resultaat 
is. De vergadering dankt 
penningmeester Hans en 
zijn financiële secondant 
Frank Sturkenboom voor 
het opgeleverde werk. Fijn 
dat dit jaar de heren Cees 
Bosch en Gelines Bergen-
henegouwen namens de 
Parochie bereid waren de 
jaarlijkse kascontrole uit te 
voeren! De jaarstukken zul-
len ter goedkeuring aan het 
Bestuur van de personele 
unie en het Bisdom worden 
voorgelegd.

Bouwkundige zaken
De toren van de Mariakerk 
vraagt om reparatie van 
een deel van het beton- 
en metselwerk. Aan ver-
schillende aannemers is 
gevraagd een offerte uit 
te brengen. Deze offer-
tes zullen binnenkort met 
de heren Ad en Ton Heus 
besproken worden, waarna 
de werkzaamheden worden 
ingepland. In het Parochie-
centrum Laurentiuskerk is 
een gat in de muur ont-
staan ter hoogte van de 
CV-ketel. Vogels maken 
dankbaar gebruik van deze 
'tijdelijke' nestelruimte, 
maar ook dit euvel gaan wij 
in overleg met een geschik-
te aannemer verhelpen. 

Monumentenwacht Noord-
Holland heeft in februari 
en maart van dit jaar onder 
auspiciën van Wout de 
Reus inspecties uitgevoerd 
van de Laurentiuskerk en 
het Parochiecentrum. De 
constructieve toestand 
beoordeelt Monumenten-
wacht Noord-Holland onver-
anderd als 'goed' en wijst 
daarbij op het feit dat er 
regelmatig onderhoud is 
uitgevoerd. Natuurlijk zijn er 
altijd wel een aantal aan-
dachtspunten, zoals herstel 
van leibedekking, uitgeval-
len voegwerk en gebreken 
in de loodaansluiting. Deze 
bevindingen worden door 
het Locatieteam meegeno-
men in de planning van de 
onderhoudswerkzaamheden 
voor de komende jaren. 
Tenslotte wordt het besluit 
genomen om de luidmotor 
van de klok van de Lauren-
tiuskerk te vervangen.

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Aanmelden voor de Bedevaart 
naar Beauraing kan nog 
steeds! 
We rijden erheen met een 
luxe touringcar en al onze rei-
zen zijn volledig verzorgd.

Vertrekdata bedevaarten:
• Di. 6 t/m vr. 9 juni
• Ma. 21 t/m do. 24 augustus
Extra zorgbedevaart 
(met aangepaste bus en 
medische begeleiding):
• Di. 6 t/m vr. 9 juni

Bel voor meer informatie: 
Ans Lammers-van Beek, 
tel.: 241987.

Banneux, een bijzondere plek 
in de Belgische Ardennen. In 
1933 is Maria daar versche-
nen aan de kleine Mariëtte 
Béco met de opdracht bij de 
ontstane bron een kapel te 
laten bouwen. De reis is vijf 

dagen en volledig verzorgd en 
ook geschikt voor minder vali-
den en zieken. Rolstoelen en 
rollators zijn aanwezig als ook 
een rolstoelbus. De kosten 
bedragen € 275 en de data 
zijn: 19 t/m 23 mei en 25 

t/m 29 augustus. Meer info: 
Els Onderwater: tel.: 0297-
222208.

BEDEVAART BANNEUX MEI EN AUGUSTUS

BEDEVAARTEN 
BEAURAING

Op zondag 14 mei wordt de 
Eucharistieviering van zater-
dagavond 13 mei uitgezonden 
vanuit de Mariakerk m.m.v. 
het Mariakoor. Aansluitend 
spreekt Ton Putter over 
Hemelvaart.

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

Misschien bent u in “Kom in 
de kas” geweest en heeft u 
al die mooie planten gezien 
bij de tuinders? Nu gaan wij 
dat ook weer doen in beide 
kerken en wel op 6 en 7 mei 
in de Laurentiuskerk en op 13 
en 14 mei in de Mariakerk. 
We beginnen al met de ver-
koop op de zaterdagmiddagen 
om 14.00 uur en verder voor 
en na de vieringen achter in 
de kerk.
Wij zijn heel blij dat de fami-
lie Sap ons weer voorziet van 
de prachtigste planten, zowel 

Maria, het meisje uit Naza-
reth en de moeder van Jezus 
en zowel binnen als buiten 
het christendom bekend en 
vereerd, straalt t/m 20 augus-
tus in Museum Catharijnecon-
vent in Utrecht. 
Vanwege deze bijzondere ten-
toonstelling organiseert het 

Bisdom Haarlem-Amsterdam 
i.s.m. het museum een ont-
moetingsdag op dinsdagmid-
dag 30 mei. 

Mevrouw Désirée Krikhaar, 
samensteller/gastconservator, 
geeft die dag om 14.00 uur 
een lezing over deze tentoon-

stelling. De lezing is gratis 
op vertoon van een geldige 
entreekaart voor de tentoon-
stelling. 
Voor deze ontmoetingsdag op 
30 mei kunt u zich aanmel-
den via: info@catharijnecon-
vent.nl of tel. 030-2313835 
(kantooruren). 

hangers, als potplanten en 
geraniums. En ook niet onbe-
langrijk: u helpt mee voor 
zieke mensen die graag naar 
Lourdes willen en daarbij een 
financiële bijdrage krijgen. 
Dus u heeft er twee keer 
plezier van: u helpt de mede-
mens en u heeft de hele 
zomer plezier van de planten. 

Ik zie u graag in een van de 
weekenden en wens u een 
fijne zomer! 

Joke Hoogeland

HEEMSKERK FM

LOURDES-BEDEVAART: PLANTENVERKOOP

MARIA IN CATHARIJNECONVENT 30 MEI



Uit het Doopboek
19 mrt. Julia Steijn 
 Joh. Poststraat 74
25 mrt. Ylenia Chamorro Cao
 V. Riemsdijkln. 113,
 Beverwijk
11 april Younna Vogelpoel 
 Het Hondsbosch 3, 
 Alkmaar

Uit het Huwelijksboek
16 mei Huwelijk bruidspaar 
 Marga de Moel en 
 Gerhard Blommaert
 Mient 107, Castricum
 Laurentiuskerk, 16.00 u.
26 mei Huwelijk bruidspaar 
 Ilona Jansen en 
 Jeffrey Westerdijk
 Luxemburglaan 463
 Laurentiuskerk, 16.00 u.

Uit het Rouwboek
19 mrt. Jacobus Weel (70)
 Promenade 69
21 mrt. Anthonia Aardenburg-
 van der Meij (90)
 Westerheem 10
27 mrt. Bernardus Gooijer 
 (67)
 Kerkweg 143

6 april Wilhelmus Fokker 
 (83)
 Van Maerlantstr. 21

Opbrengst collectes
18/19 maart 3	 823,45
25/26 maart 3	 786,05
1/2 april 3	 939,61
8/9 april 3	 1.123,58
13-17 april 3	 3.287,21

Kerkbijdrage
Op 11 april jl. is de stand 
gekomen op 3 67.459,88. 
Voor deze onmisbare steun 
aan uw Parochiegemeen-
schap 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

Diaken T. Warnaar
Tel.: 06 - 13997625

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
Diaken Teun Warnaar, lid
Bert Jan Rozestraten, 
gedelegeerd voorzitter
Rita Dufrenne, lid
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 10 (juni-aug) 15 mei
Nr. 1 (sept.) 21 aug.

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 aangele-
verde kopij. Anoniem 
ingezonden stukken 
worden niet geplaatst.  

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

Za. 6 mei
18.45 uur

Zo. 7 mei
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor: Missa Brevis 
van Picka

Za. 6 mei

Zo. 7 mei
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 13 mei

Zo. 14 mei
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Agius
Laurentiuskoor (heren): 
Missa Te Deum Laudamus 
van Perosi

Za. 13 mei
18.45 uur

Zo. 14 mei
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
JKH

Za. 20 mei
18.45 uur

Zo. 21 mei
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Laurentiuskoor (heren): 
Gregoriaans: Missa I

Za. 20 mei

Zo. 21 mei
11.30 uur

Geen viering

Eerste H. Communieviering
Kapelaan Agius
Jeugdkoor De Heemsklokjes 
en Crèche 

Wo. 24 mei

Do. 25 mei 
10.30 uur
Hemelvaart

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Laurentiuskoor: Messe Brève 
van Gounod

Wo. 24 mei
19.00 uur
Hemelvaart

Do. 25 mei

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Mariakoor
 
Geen viering

Za. 27 mei
18.45 uur

Zo. 28 mei
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang 

Eucharistieviering
Kapelaan Agius
Laurentiuskoor (dames): 
Missa Pro Europa

Za. 27 mei

Zo. 28 mei
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

Za. 3 juni

Zo. 4 juni
09.30 uur
Eerste 
Pinksterdag

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Agius
Laurentiuskoor: Missa in 
honorem Sancti Hugonis 
van Van der Peet

Za. 3 juni
18.45 uur
Eerste 
Pinksterdag

Zo. 4 juni
11.00 uur
Eerste 
Pinksterdag

Ma. 5 juni
10.30 uur
Tweede 
Pinksterdag

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Mariakoor

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
JKH/
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur Eucharistie-

viering, Deken Cassee. 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. 

Openingstijden Kerkhof
Van 9.00 tot 17.00 uur

ROUWBEGELEIDING
Voor rouwbegeleiding kunt 
u contact opnemen met 

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

tel.: 236845.

500 jaar nadat 
Luther in 1517 
zijn 95 stellingen 
publiek maakte - 
het startsein van 

de Reformatie - organiseert 
de VNB van 2 t/m 7 oktober 
een unieke reis voor katholie-
ken en protestanten sámen. 

Voorbereidings- en informa-
tiesamenkomsten (locatie: 
Lutherse Kerk Haarlem, Witte 
Herenstraat 22 - vlak bij sta-
tion, tijd: 10-12 uur):
• Za. 13 mei o.l.v. Ds Sietse 

van Kammen
• Za. 24 juni o.l.v. pastor Rob 

Mascini

• Za. 23 sept.: praktische 
info over reis

De bijeenkomsten staan open 
voor iedereen, ook voor hen 
die niet naar Rome gaan.
Meer info: Rob Mascini: 
tel. 023-5291484 of e-mail: 
robmascini@gmail.com. 

OECUMENISCHE REIS ROME 2-7 OKTOBER
“IN DE VOETSPOREN VAN LUTHER”


