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• Nieuw Onze Vader

HEEMSKERK FM (107.4 FM)

beleven. Ze horen de preek 
met het vertrouwde stemge-
luid van hun eigen pastoor of 
voorganger en kunnen mee-
genieten van de liederen en 
gebeden.

Speciale vieringen
Wanneer er in onze katholieke 
kerk een speciale viering is, 
is het natuurlijk prettig als 
juist die zondag een viering 
kan worden uitgezonden. Ton 
Putter onderhoudt het contact 
met de andere kerken om 
te vragen of het mogelijk is 
om dan van zondag te ruilen. 
Afgelopen september, bij de 
viering van het 125-jarig jubi-
leum van de Laurentiuskerk, 
werden er uiteraard opnamen 
gemaakt, maar dit gebeurt 
bijvoorbeeld ook bij vieringen 
rondom de Eerste H. Com-
munie, het Vormsel of bij een 
bijzondere gebeurtenis.

Techniek en organisatie
Ton Putter en Ed Taylor wer-
ken al vanaf het begin als 
team samen om de opnames 

regionale heiligen al aan bod 
zijn geweest, zoals de heilige 
Adelbertus. Een spreekster 
die veel indruk heeft ge-
maakt is Zuster Humilia van 
de Orde van de Lieve Vrouwe 
van Amersfoort, die destijds 
werkzaam was bij het Putje 
van Heiloo. Zij werd speciaal 
voor de uitzending door Ton 
opgehaald en weer terugge-
bracht, en dat was door haar 
interessante verhaal zeker de 
moeite waard. Verder zijn van 
bijna alle werkgroepen vanuit 
de kerk vrijwilligers aan het 
woord geweest in de uitzen-
ding. En ook de priesters kun-
nen we hier noemen. Heems-
kerk heeft de laatste jaren 
aan vele jonge priesters een 
stageplaats mogen bieden en 
deze mochten allemaal in de 
zendtijd van de RK-kerk hun 
verhaal komen vertellen. 

Luisterpubliek
Als ik vraag of de zender goed 
beluisterd wordt, weet Fred 
Kos mij te vertellen dat er 
zeker een schare trouwe luis-
teraars is. Ongeveer 10 jaar 
geleden hadden studenten 
een luisteraars-onderzoek 
gehouden in Heemskerk 
waaruit bleek dat Heemskerk 
FM lokaal net zo veel luiste-
raars heeft als Sky Radio. Dat 
betekent dat er dagelijks vele 
mensen de radio op 107,4 FM 
hebben afgestemd. Fred is 
overigens al vanaf het aller-
eerste uur (1992) bij Heems-
kerk FM betrokken. Behalve 
dat hij voor de uitzending 
van de kerkdiensten zorgt, 
verzorgt hij van maandag tot 
vrijdag het programma “He-
lemaal Heemskerk” dat van 
10.00 tot 12.00 wordt uitge-

zonden en op zondag doet hij 
samen met Henk de Ruijter 
de uitzending “Zie zo zondag” 
op hetzelfde tijdstip. Daar-
naast verzorgt hij ook nog de 
techniek bij het programma 
“Roem van Toen” wat op de 
dinsdagmiddag geprogram-
meerd staat. Het bijzondere 
hierbij is dat de vorige techni-
cus pas op zijn 91e(!) is ge-
stopt met zijn taak. Vanaf dat 
moment heeft Fred het over-
genomen. De mede-presen-
tator bij datzelfde programma 
is Fred Selhorst, een krasse 
tachtiger, die de luisteraar 
plaatjes voorschotelt die op 
de landelijke zenders meestal 
niet meer gedraaid worden. 

Tot slot
Ik ben door de verhalen van 
zowel Ed en Ton als van Fred 
onder de indruk geraakt van 
de techniek en de organisatie 
achter de radio-uitzendingen. 
Op mijn verzoek fotografeer 
ik hen op de plek waar zij 
hun radiowerk doen. Ik neem 
onder dankzegging afscheid 
en neem me voor om binnen-
kort zeker weer eens te gaan 
luisteren naar Heemskerk FM. 
Zij zijn er immers voor ons als 
Heemskerkers en parochia-
nen!

Richard Numan

In de Helm staat elke maand een blokje met “Heems-
kerk FM”. Iedere vier weken heeft onze Parochie op 
deze Heemskerkse radiozender twee uur zendtijd. 
In dit interview vertellen Ton Putter en Ed Taylor hoe 
de opnames vanuit de kerk tot stand komen en maken 
we ook kennis met Fred Kos die namens Heemskerk FM 
er voor zorgt dat de opnames worden uitgezonden. 

te realiseren die op de radio 
worden uitgezonden. Ed is 
gespecialiseerd in de tech-
niek en heeft hiervoor alle 
benodigde apparatuur be-
schikbaar. Een aantal koffers 
met spullen en standaarden 
voor de microfoons worden 
door hem samen met Ton voor 
iedere opname in de kerk 
heen en weer vervoerd. Het 
komt soms voor dat de opna-
mes vanuit de kerk in Uitgeest 
of Castricum plaatsvinden 
en dan vinden zij het geen 
probleem om de spullen daar 
heen te rijden. Ed heeft naast 
zijn huis bovendien een semi-
professionele studio waar alle 
opnames gemonteerd worden. 

Het eerste uur is altijd de 
kerkviering te horen. De 
opnames klinken door de 
toepaste techniek net zo 
mooi alsof je als luisteraar in 
de kerk aanwezig bent. Ton 
Putter zorgt voor de onder-
werpen en de sprekers die in 
het tweede uur te horen zijn. 
De opnames voor dit tweede 
uur worden in de “studio” 
gemaakt. In dit tweede uur 
krijgt de betreffende spre-
ker dan de gelegenheid om 
een verhaal te vertellen dat 
door onze radiomakers wordt 
afgewisseld met passende 
muziek. Het verhaal dat zij 
vertellen moet vaak nog wel 
wat worden bijgeschaafd in de 
studio om eventuele kuchjes, 
versprekingen en papiergerit-
sel eruit te halen. De twee uur 
aan geluidsmateriaal die zo 
ontstaat wordt kant en klaar 
afgeleverd bij Heemskerk FM 
waar Fred Kos ervoor zorgt 
dat deze op het juiste tijdstip 
wordt afgespeeld.

Sprekers vanuit de kerk
In de bijna 15 jaar dat er nu 
al vieringen vanuit de kerk te 
beluisteren zijn op Heemskerk 
FM, zijn er al vele mensen 
vanuit de kerk aan het woord 
geweest. Zo heeft Wilbert 
Blom van de MOV-groep in 
de Vastentijd verteld over 
het Vastenactie-project in 
Sri Lanka en Wout de Reus 
heeft nog maar pas geleden 
(in augustus) gesproken over 
de heilige Laurentius. Ton 
vertelt dat ook diverse andere 

Kerk-uitzendingen
Zondagavond van 18.00 tot 
20.00 uur is het vaste tijds-
blok bij Heemskerk FM voor 
de uitzending van de kerkvie-
ringen. De opnames worden 
verzorgd door mensen vanuit 
de kerken zelf. Voor ons als 
katholieke kerk zijn dat Ton 
Putter en Ed Taylor. Behalve 
vanuit onze katholieke kerken 
worden er ook iedere maand 
vieringen uitgezonden vanuit 
de Protestantse Kerk Heems-
kerk (PKH), het Leger des 
Heils en de Baptistengemeen-
te. Deze laatstgenoemde kerk 
levert de laatste tijd overigens 
geen vieringen aan, maar een 
bandje met kerkliederen. De 
uitzendingen vanuit de kerken 
zijn begonnen vanaf ongeveer 
2003 en hebben sindsdien 
een vaste plaats in de pro-
grammering van Heemskerk 
FM. Voor veel mensen die 
vanwege hun gezondheid of 
om andere redenen niet naar 
de vieringen kunnen komen is 
het fijn dat ze op deze manier 
toch de dienst mee kunnen 

Ed Taylor en Ton Putter zorgen voor de opnames van de kerkvieringen 
voor Heemskerk FM.

Fred Kos zorgt ervoor dat de 
opnames worden uitgezonden.

NIEUWJAARSRECEPTIE 
8 JANUARI
Pastores, Parochiebestuur en Locatieteam 
Heemskerk wensen u allen vrede, gezond-
heid en alle goeds toe in 2017. Een nieuw 
jaar met nieuwe uitdagingen, nieuwe plannen. 
Laten wij in 2017 proberen elkaar opnieuw te 
enthousiasmeren, te inspireren en te steunen.

Wij kunnen dit elkaar ook persoonlijk toewensen tijdens de 
nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari ná de viering van 
11.00 uur in de Mariakerk. Het Mariakoor verzorgt de zang.   

Parochiebestuur



Een nieuw jaar
De feestdagen zijn weer 
achter de rug. Het was heel 
mooi om met zo velen in 
onze kerken de geboorte 
van Christus te vieren. Na 
het feest van kerst begin-
nen we nu aan een nieuw 
jaar. Ieder heeft zijn voor-
nemens gemaakt: Laten we 
er met Gods hulp samen 
een mooi jaar van maken.

Priesterwijding
Als ik over het komende 
jaar nadenk, denk ik per-
soonlijk meteen aan een 
bepaalde dag: zaterdag 17 
juni. Op die dag hoop ik 
priester gewijd te worden. 

Het is heel bijzonder dat 
de roep die ik lang geleden 
heb gehoord nu werkelijk-
heid gaat worden. 

Met veel dankbaarheid kijk 
ik ook terug op mijn diaken-
wijding op 12 november. Ik 
had al heel wat wijdingen 
van dichtbij meegemaakt, 
maar nu werd ik samen 
met Anton Goos gewijd en 
werd er door zoveel men-
sen tijdens de Mis voor ons 
gebeden: Wat een mooi 
geschenk.

Nog veel leren 
Als diaken assisteer ik de 
priester tijdens de Mis: Ik 
lees het evangelie, verzorg 
regelmatig de verkondiging 
en rijk de Communie uit. 
Ook kan ik voorgaan bij 
een doopsel, huwelijk of 
uitvaart. Ik mag nu allerlei 
taken vervullen in de Paro-
chie, maar ik zal ook nog 
veel in de praktijk moeten 
leren. 

De hulpbisschop Mgr. Hen-
driks zei tijdens de homilie 
bij de wijding dat we als 
nieuwe diakens veel fouten 
mogen maken. Nee, meer 
nog, hij zei zelfs dat hij 
hóópte dat we veel fouten 
zouden maken, want dat 
betekent dat we ook veel 
doen en van fouten kun je 
bovendien leren. U bent 
dus gewaarschuwd! 

Ik ben dankbaar dat ik in 
onze Heemskerkse Paro-
chie de eerste stapjes als 
diaken op weg naar het 
priesterschap mag zetten.

Ruimte voor de Geest
Op woensdag 7 december 
waren alle pastores van 
het Bisdom uitgenodigd in 
Heiloo. Mgr. Hendriks pre-

senteerde daar een docu-
ment waarin wordt geëva-
lueerd hoe we er als katho-
lieke kerk voor staan. 

Als je de ontwikkeling 
bekijkt van het kerkbezoek 
en van de financiële positie 
van veel Parochies is dat 
best zorgwekkend. Maar als 
gelovigen mogen we ook 
weten dat we Gods kerk 
zijn en zijn we geroepen om 
de Heilige Geest ruimte te 
geven om nieuw leven te 
brengen. Het document dat 
werd gepresenteerd bevat 
dan ook vele tips om vitali-
teit te brengen in de Paro-
chies.

Volleybal
Samen met Kapelaan Mario 
Agius ben ik verantwoorde-
lijk voor de jeugd en jonge-
ren. Onze jongeren waren 
aan het einde van het jaar 
door de protestantse kerk 
(PKN) uitgenodigd om mee 
te doen aan een volleybal-
toernooi dat op 29 decem-
ber heeft plaatsgevonden 
in Wijk aan Zee en waaraan 
we met onze Parochie met 
drie teams succesvol heb-
ben meegedaan. 

Voorafgaand aan het toer-
nooi waren er ook een aan-
tal trainingen die ook weer 
gezamenlijk met de protes-
tantse jongeren plaatsvon-
den. We mogen dankbaar 
zijn dat in onze Parochie 
relatief veel jongeren zich 
verbonden voelen met de 
kerk en het geloof. Dank-
baar zijn we ook voor alle 
vrijwilligers die zich inzetten 
voor de jeugd. 

Namens Deken Cassee en 
Kapelaan Mario Agius wens 
ik u allen een gezond en 
gezegend 2017 toe.

Hartelijke groet,

Diaken Teun Warnaar

Allereerst wil ik iedereen 
een goed en gelukkig 2017 
wensen! Een nieuw jaar, een 
nieuw begin.

We beginnen nu met de voor-
bereiding op de Eerste Heilige 
Communie. Op donderdag 12 
januari is de eerste kinder-
middag in de Esplanadezaal 
van de Mariakerk. We begin-
nen om 16.00 uur. We maken 
van iedere communicant 
een foto en deze plakken we 
op een bord dat in de kerk 
opgehangen wordt. Dit om de 
mensen in de kerk te laten 
zien wie er allemaal meedoen 
met het Eerste H. Communie 
project.

In de dagen na Pasen (van 
21 tot 26 april) ga ik met 
een kleine groep mensen 
naar Rome. We gaan de stad 
bekijken en de heiligdommen 
bezoeken. We zullen zien hoe 
belangrijk het Paasfeest in 
Rome is. 

In die dagen ruikt de stad 
naar het nieuwe leven. Het is 
volop voorjaar. We ruiken de 
jasmijn en de oranjebloesem! 
En we zullen ons laten inspi-
reren door de oudste afbeel-
dingen die er van de verrezen 
Christus zijn. Het zijn prach-

Voor het nieuwe jaar wen-
sen wij iedereen veel geluk, 
liefde en gezondheid. Voor de 
wereld zou een beetje meer 
vrede en verdraagzaamheid 
een prachtig doel zijn. 

Met de vormelingen uit onze 
eigen Parochie hebben we 
in 2016 een kennismakings-
avond gehad en in november 
het kerkelijk jaar besproken. 
De kerstbijeenkomst is op 20 
december geweest. Er volgt 
nog een verslag in de volgen-
de Helm.
In het nieuwe jaar gaan we 
op vrijdag 27 januari kennis-
maken met de 7 vormelingen 
uit Uitgeest. Zo vormen we 
samen één regio-vormsel-
groep van 14 jongeren die 
op zaterdag 1 juli 2017 in de 
Laurentiuskerk gevormd zul-
len worden.

Namens de Stuurgroep
Elly Dantuma

Op zondag 22 januari om 
11.00 uur is er weer een 
gezinsviering m.m.v. De 
Heemsklokjes. Kapelaan 
Mario is dan naar Malta en 
daarom gaat Diaken Teun 
Warnaar voor. Maar omdat 
Teun nog geen priester is, 
zal het een Woord- en Com-
munieviering worden. We leg-
gen dan wel uit wat er anders 
aan is.

tige mozaïeken en eeuwen-
oude fresco’s. 
Natuurlijk zullen we de Paus 
ontmoeten en de Eucharistie 
vieren in de Friezenkerk. We 
dwalen door de oude straat-
jes van de stad. We bezoe-
ken de grote monumenten. 
En ik breng u naar de plekjes 
waar de gewone toeristen 
niet komen: het huisje van 
Petrus, zijn graf diep onder de 
Sint Pieter, prachtige onbe-
kende kerkjes en pleintjes. En 
natuurlijk rusten we uit op de 
terrasjes die in die tijd vaak 
al open zijn en in ieder geval 

Op zaterdag 28 januari gaan 
we met de regio naar de 
bedevaartsplaats Onze Lieve 
Vrouw ter Nood in Heiloo. De 
kinderen gaan daar met hun 
ouders op eigen gelegenheid 
naar toe. 
De zusters zullen ons vertel-
len over de bedevaartsplaats, 
we eten daar een broodje en 
sluiten de dag af met een 
lichtprocessie.

We hopen dat het allemaal 
druk bezochte activiteiten 
worden.

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

gezellig zijn en verwarmd.

U kunt zich nog bij ons 
aansluiten. Meer informatie 
kunt u bij de VNB (Vereniging 
Nationale Bedevaarten) 
krijgen (tel. 073-6818111, 
www.vnb.nl). Daar kunt u zich 
ook opgeven. Natuurlijk mag 
u ook mij altijd bellen (tel. 
023-5291484). 
Kijk ook gerust op mijn 
website. U vindt daar nog 
meer reismogelijkheden: 
www.romereizen.one. 

Pastor Rob Mascini

JOPH NIEUWS

EERSTE H. COMMUNIE EN GEZINSVIERINGEN

MET DIAKEN ROB MASCINI NAAR ROME IN APRIL

NOODFONDS
HEEMSKERK

In financiële 
noodsituaties,

Tel: (06) 16 57 09 46

Gironr.: 
NL10 INGB 000.8030.664

Wat hebben we het gezellig 
bij de KiCa-Club! Deze woor-
den komen bij mij als eerste 
op als ik dit stukje begin te 
schrijven. In de afgelopen 
periode hebben we met veel 
plezier gewerkt. In november 
werd enthousiast meegedaan 
aan de quiz over de verhalen 

van de koningen van Israël. 
De eerste prijs was een schat 
aan chocolade munten en 
een eervolle vermelding in de 
Helm. Bij deze, ons winnende 
team: Donny, Elena en Roma.

In de maand december heb-
ben we toneelgespeeld. Het 
verhaal “Allen zijn welkom” 
werd met veel enthousiasme 
voorbereid en gespeeld door 
onze vrijwilligers. De kinde-
ren gaven deze vrijwilligers 
een hartelijk en welverdiend 
applaus. 

Er zijn vele manieren om 
catechese te geven. Bij de 
KiCa-club zijn we tevreden als 
we na zo’n avond de kinderen 
naar huis zien gaan met veel 
zin in de volgende keer! 

Pilar Casanova

KICA NIEUWS



Als u dit leest is kerst en de jaarwisseling alweer voorbij en 
het jaar 2017 een paar dagen oud. Zonder Aad Coelen, onze 
vertrouwde columnist; de voorzitter neemt het van hem over.

Het wordt een spannend jaar: kunnen we met alle nieuwe 
regeringen het klimaatverdrag nog voortzetten om de gevol-
gen van de opwarming van de aarde te voorkomen? Gevolg 
onder andere het afsmelten van de ijskappen, maar zoals 
Jan Terlouw, ons voormalig D’66 tweedekamerlid en schrijver, 
begin december nog eens duidelijk zei op TV bij De Wereld 
Draait Door: “Het is de hoogste tijd, maar we kunnen er wat 
aan doen”. Op regeringsniveau, maar ook in het klein kunnen 
we er wat aandoen, heel veel kleine beetjes, door bijvoor-
beeld zonnepanelen, hergebruik van materiaal en dergelijke. 
Hoger water gaat ons anders straks heel veel geld kosten! 

Maar er zijn al klimaatveranderingen aan de gang en daar 
hebben veel derdewereldlanden last van. Zij wonen op slech-
tere plaatsen op onze aardbol waar meer droogte en soms 
weer meer wateroverlast voorkomt. Juist die landen hebben 
zelf nauwelijks aandeel aan de CO2-uitstoot; die CO2-deken 
die de opwarming van de aarde en daardoor de klimaatver-
andering veroorzaakt. Met intensief overleg kunnen wij die 
landen helpen om op deze veranderingen in te spelen. Hierbij 
hebben we als katholieken het voordeel van onze contacten 
met andere katholieke culturen tot in de uithoeken van de 
aarde. Wijzelf kunnen hierbij helpen met financiële bijdragen 
aan onder andere Vastenactie en Solidaridad. 

We lossen hiermee de oorzaak, de klimaatverandering, niet 
op, maar helpen wel derdewereldlanden bij het bestrijden 
van hun extra armoedeproblemen, veroorzaakt door klimaat-
verandering. 

UIT HET BESTUUR

We staan weer op de drem-
pel van Oud en Nieuw. Nie-
mand kan voorspellen wat 
2017 ons zal brengen. Het 
beste lijkt mij om van 2016 
vooral de beste dagen te 
onthouden en daar het 
komend jaar op voort te 
borduren. Van harte wens 
ik u namens het Bestuur 
van de Personele Unie en 
het Locatieteam Heems-
kerk veel voorspoed, vrede 
en gezondheid toe. Hope-
lijk wordt het een jaar vol 
vreugde en zonneschijn en 
blijven verdriet en zorgen 
twee onbekenden! 

Ethiopië
Samen met Parochies 
in Edam, Monnikendam, 
Volendam, Castricum, Uit-
geest en Zaandam wordt 
gewerkt aan realisatie van 
een Vastenactieproject 
in Ethiopië dat is voorge-
dragen aan Cordaid. Het 
betreft een middelbare 
school (Lideta Mariam) in 
het noorden van Ethiopië 
(Alitena), waar circa 500 
kwetsbare en arme jonge-
ren worden onderricht. 

Het project richt zich pri-
mair op kwaliteitsverbe-
tering van het onderwijs 
en moet mede voorkomen 
dat jongeren, vaak onder 
valse voorwendselen, op 
de vlucht slaan richting 
Europa. Er is behoefte aan 
een computerlokaal, een 
laboratorium en verbetering 
van de sanitaire voorzienin-
gen. De school staat onder 
het beheer van het Bisdom 
van Adigrat. Onlangs werd 
het bericht ontvangen dat 
het project door Cordaid 
is geakkordeerd. Indien 
de Parochies erin slagen 
om samen een bedrag 
van € 33.000 te verza-
melen, wordt dit bedrag 
door Cordaid aangevuld tot 
€ 50.000. 

Op zaterdag 14 januari 
gaan we met vertegenwoor-
digers vanuit de Parochies 
in overleg hoe we dit pro-
ject het beste onder de 
aandacht kunnen brengen. 
De aanwezigheid van Ethi-
opische priesters in Castri-
cum en Uitgeest (pastoor 
Kaleab) en Edam (kapelaan 
Tesfay) vergroot de betrok-
kenheid bij dit project. We 
hopen dat dit project ook in 
onze Parochie van harte op 
uw steun mag rekenen!

Toren Mariakerk
De toren van de Mariakerk 

toont op sommige plekken 
scheurvorming in het beton. 
Wellicht dat onder invloed 
van weersomstandigheden 
in de afgelopen decennia 
de bewapening wat is aan-
getast. 

Hierover is inmiddels 
gesproken met de broers 
Ad en Ton Heus. Beide 
heren zijn ‘gepokt en gema-
zeld’ in de bouwwereld en 
hebben zich bereid ver-
klaard de herstelwerkzaam-
heden te begeleiden. Zij 
gaan met een hoogwerker 
inventariseren in welke 
mate er sprake is van scha-
de en werken een voorstel 
uit hoe deze klus het beste 
kan worden aangepakt. 
Tegelijkertijd worden de 
ophanging van de klokken 
en de status van de toren-
haan geïnspecteerd. 

De ‘steen der wijzen’ von-
den we ditmaal dus bij de 
gebroeders Heus! Wij wen-
sen hen veel succes bij de 
begeleiding van deze klus! 

Begroting 2017
Penningmeester Hans Duin 
heeft eind november de 
begroting voor het jaar 
2017 toegelicht. De terug-
gang in het kerkbezoek en 
de lage rentestand zetten 
enige druk op de inkomsten 
van de Parochie. Geluk-
kig blijven in Heemskerk 
de kerkbijdragen goed op 
peil. Aan de kostenkant is 
besloten om dit jaar minder 
dan tot nu toe de gewoonte 
was te reserveren voor toe-
komstig groot onderhoud. 
Gezien de plannen voor 
de komende zes jaar en 
de huidige omvang van de 
voorziening groot onder-
houd is dit gerechtvaardigd. 
Desalniettemin wordt voor 
2017 een nadelig exploita-
tiesaldo van circa € 50.000 
begroot. Alle reden derhal-
ve om de kerstcollecte en 
de aankomende Actie Kerk-
balans van harte bij u aan 
te bevelen!

Volgende vergaderingen
De volgende vergadering 
van het Locatieteam Heems-
kerk is op donderdag 5 
januari. Het bestuur van 
de personele unie komt op 
donderdag 19 januari in 
Castricum bijeen. 

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

De Gerarduskalender is 
een mooie wandversiering 
met “elke dag een beetje 
spirit!” Er staan spreuken, 
leuke mopjes en anekdo-

Dat is de slogan van het 
Zaans Interkerkelijk Man-
nenkoor dat nu bijna 35 jaar 
bestaat en waar elke woens-
dag om 19.30 uur door circa 
80 mannen met veel plezier 
wordt gerepeteerd in de Noor-
derkerk (Heijermansstraat 
127 in Zaandam) onder bezie-

tes, gedenkwaardige feiten 
uit het verleden, teksten ter 
bezinning, praktische tips en 
lekkere recepten op. Deze 
dagkalender bestaat uit een 
ophangschild met aan beide 
zijden een afbeelding en 
een scheurblok. En hij kost 
€ 6,75.  

U steunt er ook een goed 
doel mee, want de opbrengst 
is voor de krottenwijken in 
Brazilië en Suriname. De ver-
koop is een initiatief van de 
Paters Redemptoristen te 
Wittem. 

De Gerarduskalender is nog 
tot 20 januari verkrijgbaar bij: 
Jan Steggink (tel: 236012) of 
Elly Dantuma (tel. 238407). 

lende leiding van onze diri-
gent Martin Mans.

Om weer eens een concert 
te geven met meer dan 100 
zangers zijn we op zoek naar 
mannen die het wel eens 
willen proberen, maar die 
het nog niet zien zitten een 

heel jaar bezig te zijn met 
wekelijks repeteren, en het 
zijn ook vooral jonge man-
nen naar wie we op zoek zijn, 
want zingen is niet aan leef-
tijd gebonden en misschien 
zing je al in een koor, maar 
wil je wel proberen mee te 
zingen bij het Zaans Interker-
kelijk Mannenkoor. 

Er is nu een kans om zonder 
verdere verplichting deel te 
nemen aan een projectkoor 
en na 6 tot 8 weken van 
repetities mee te mogen zin-
gen in het passie-/paascon-
cert op woensdag 12 april 
2017 in de Laurentiuskerk in 
Heemskerk. 

Dus mannen, kom naar de 
repetitie-avonden! We starten 
weer op woensdag 4 januari 
om 19.30 uur, dan maken we 
samen een geweldig feest 
van het passie-/paasconcert 
en neem gerust je vader, 
zoon, vriend en/of buurman 
mee, want hoe meer zielen 
hoe meer vreugd.
En wat ook fijn is: deelname 
aan dit projectkoor is gra-
tis. Bovendien ontvang je als 
deelnemer een welkomstca-
deau.

Nog vragen? 
Stuur dan een e-mail naar 
dirkpos1@gmail.com.

GERARDUS KALENDER: 
NOG TOT 20 JANUARI VERKRIJGBAAR!

ZINGEN MAAKT BLIJ: WIE WIL HET EENS PROBEREN?

Op zondag 8 januari wordt 
de Eucharistieviering van 
die ochtend uitgezonden 
vanuit de Mariakerk m.m.v. 
het Mariakoor. Aansluitend 
spreekt Ton Putter over de 
betekenis van Driekoningen.
Op zondag 29 januari wordt 
de Eucharistieviering uitge-
zonden vanuit de Laurenti-
uskerk m.m.v. het Laurenti-
uskoor, waarna Ton Putter 
spreekt over Bedevaarten 
naar Egmond.

De uitzendingen beginnen om 
18.00 uur en zijn te beluiste-
ren via de kabel 104.5 en via 
de ether FM 107.4 en tevens 
digitaal op Ziggo kanaal 782.

HEEMSKERK FM

GIFTEN 125-JARIG 
JUBILEUM 
De giften voor het feest 
van het 125-jarig jubileum 
van de Laurentiuskerk 
heeft het prachtige 
bedrag opgeleverd van 
€ 4.521,57! Van harte 
bedanken wij iedereen die 
hieraan heeft bijgedragen. 
Mede door uw steun is 
het een onvergetelijk feest 
geworden!

Locatiebestuur



Uit het Doopboek
20 nov. Saar van der Stelt
 Kanaalweg 17, 
 Assendelft
27 nov. Stef Veraart
 De Spinsteen 108

Uit het Rouwboek
1 dec. Cornelis Timmer (61)
 St. Agnesplants. 9
29 nov. Johanna Beentjes-
 Zoon (79)
 Creutzberglaan 171, 
 Beverwijk

29 nov. Nicolaas de Ruijter 
 (72)
 Ardennenlaan 70
9 dec. Pancratius Beentjes 
 (89)
 Westerheem, App. 272
11 dec. Stefano Iacovelli (92)
 V. Ruusbroeckstr. 11

Opbrengst collectes
19/20 nov. 3	 488,87
26/27 nov. 3	 736,63
3/4 dec. 3	 645,70 
10/11 dec. 3	 954,22

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 van 
onze kerkgebouwen en nog 
vele andere activiteiten. Op 
13 december jl. is de stand 
gekomen op 3 88.394,16. 

Aan allen die hieraan hebben 
bijgedragen onze 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. 6 (feb.) 16 jan.
Nr. 7 (mrt.) 13 feb.

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

4 jan. Start repetities Zaans Interkerkelijk Mannenkoor 
 (Noorderkerk Zaandam, vanaf 19.30 uur)
8 jan. Nieuwsjaarsreceptie 
 (Mariakerk, na viering 11.00 uur) 
8 jan. Uitzending Heemskerk FM (vanaf 18.00 uur)
12 jan. Kindermiddag Eerste H. Communie 
 (Mariakerk, 16.00 uur)
22 jan. Gezinsviering met De Heemsklokjes 
 (Mariakerk, 11.00 uur). 
27 jan. JOPH maakt kennis met vormelingen uit Uitgeest
28 jan. A.s. communicantjes gaan naar bedevaartsplaats 
 Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo
29 jan.  Uitzending Heemskerk FM (vanaf 18.00 uur)

Za. 7 jan.
18.45 uur
Driekoningen

Zo. 8 jan.
09.30 uur
Driekoningen

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

Eucharistieviering
Kapelaan Agius
Laurentiuskoor: 
Messe Brève van Gounod

Za. 7 jan.

Zo. 8 jan.
11.00 uur
Driekoningen
Nieuwjaars- 
receptie

Geen viering

Eucharistieviering 
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Mariakoor 

Za. 14 jan.

Zo. 15 jan.
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Laurentiuskoor (dames): Missa 
Tertia van Haller

Za. 14 jan.
18.45 uur

Zo. 15 jan.
11.00 uur

Eucharistieviering 
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Mariakoor

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
JKH

Za. 21 jan.
18.45 uur

Zo. 22 jan.
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

Eucharistieviering
Pastoor Niesten
Laurentiuskoor (heren): Missa 
Te Deum Laudamus van Perosi

Za. 21 jan.

Zo. 22 jan.
11.00 uur

Geen viering

Woord-Communie-/Gezinsviering
Diaken Warnaar
Jeugdkoor De Heemsklokjes 

Za. 28 jan.

Zo. 29 jan.
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Laurentiuskoor: Missa Sancti 
Johanni Baptistae van Vermulst

Za. 28 jan.
18.45 uur

Zo. 29 jan.
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Mariakoor

Eucharistieviering
Kapelaan Agius
Samenzang  

Za. 4 feb.
18.45 uur

Zo. 5 feb.
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

Eucharistieviering
Kapelaan Agius
Laurentiuskoor (heren): 
Gregoriaans: Missa XI

Za. 4 feb. 

Zo. 5 feb.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

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

viering, Deken Cassee.

Vieringen door de week:
• 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

Openingstijden Kerkhof
Van 9.00 tot 17.00 uur

NIEUW ONZE VADER
Per 27 november jl., de 
eerste zondag van de 
Advent en tevens de eer-
ste zondag van het nieuwe 
Kerkelijk jaar, wordt de 
nieuwe vertaling van het 
Onze Vader gebruikt in de 
liturgie. De Nederlandse 
Bisschoppen voeren deze 
vertaling gelijktijdig in met 
de Belgische bisschoppen. 
Hiermee kunnen Nederland 
en Vlaanderen dezelfde 
tekst van het Onze Vader 
gaan bidden. 

De nieuwe tekst luidt: 
Onze Vader, 
die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede, op aarde 
zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons 
dagelijks brood
en vergeef ons onze 
schulden,
zoals ook wij vergeven 
aan onze schuldenaren
en breng ons niet in 
beproeving
maar verlos ons van 
het kwade.

WIJKCONTACT
Is er een kindje geboren... Bent u thuis langdurig ziek... 
Wenst u thuis de communie te ontvangen... Gaat één 
van uw kinderen het huis uit of gaat u zelf verhuizen... 

Wordt u opgenomen in het ziekenhuis... 
Zijn er soms nog andere bijzonderheden of wensen? 

Laat het graag even weten aan het Parochiesecretariaat,
tel.: 232220.


