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SAMEN DE HANDEN INEEN VOOR DE 
LIDETA MARIAMSCHOOL IN ETHIOPIË

te bereiken. Daar vallen ze 
soms in handen van mensen-
smokkelaars of terroristen. 
Verbetering van het onderwijs 
in de eigen regio kan het 
vooruitzicht op een beter le-
ven in Ethiopië ondersteunen. 
Hoewel de Ethiopische over-
heid probeert de verder weg 
gelegen dorpen in het district 
Irob van goed onderwijs te 
voorzien, nemen de interna-
tionale donaties af en is de 
capaciteit van de scholen nog 
erg basaal.

Het district Irob
Het district Irob beslaat onge-
veer 850 km2. Het landschap 
bestaat uit bergen, heuvels 
en plateaus, vaak met diepe 
dalen. De hoogte varieert van 

gendom heeft, duidelijk aan 
te geven. Een hek verbetert 
de mogelijkheden om het 
onderhoud van het terrein uit 
te voeren. Het weren van bui-
tenstaanders verbetert boven-
dien de concentratie op het 
onderwijs. Het benodigde hek 
is ongeveer 200 meter lang.

Een uniek samenwerkings-
verband
Het Vastenactieproject richt 
zich op verbetering van de 
basisvoorzieningen van de 
school. Dat zal leiden tot een 
verbetering van de school-
prestaties, zal de instroom 
verhogen en de kans op 
schooluitval verkleinen. De 
totale kosten worden geschat 
op 1.180.100 Ethiopische Birr 
(circa € 50.000). De voort-
gangsrapportage en eindver-
antwoording van het project 
liggen bij de huidige Bisschop 
van het Bisdom Adigrat, mgr. 
Abune Tesfaselassie Medhin. 
Het project is formeel goed-
gekeurd door de Vastenactie.

Krachten bundelen
Om het geld bij elkaar te krij-
gen zullen de MOV-groepen 
van Edam, Volendam, Mon-
nickendam, Ilpendam, Zaan-
dam, Castricum, Uitgeest en 
Heemskerk hun krachten bun-
delen. Het initiatief voor dit 
project is afkomstig van Kape-
laan Tesfay uit Edam, net als 
pastoor Kaleab een priester 
afkomstig uit Ethiopië. Kape-
laan Tesfay is zelf afkomstig 
uit het gebied waar deze 
school staat. Dat acht paro-
chies uit ons Bisdom op deze 
manier samenwerken is uniek 
te noemen! De drie samen-
werkende Parochies in onze 
regio hebben zich gecommit-
teerd voor een totaal bedrag 

van € 5.000. Ondertussen 
zijn er in de samenwerkende 
Parochies allerlei initiatieven 
in voorbereiding, variërend 
van folders, posters, de orga-
nisatie van vastenactiemaaltij-
den, een korenmiddag (Edam) 
en een bingo (ook in Edam).

Eerste bijdrage van 
De Heemsklokjes
Op zaterdag 14 januari kwa-
men vertegenwoordigers uit 
deze Parochies bij elkaar in 
de Esplanadezaal om het 
project gezamenlijk door te 
spreken. Aan het eind van 
deze bijeenkomst mocht on-
dergetekende uit handen van 
Marianne van Gemert namens 
de kinderen van De Heems-
klokjes een bedrag van € 135 
in ontvangst nemen. Mooi dat 
kinderen uit Heemskerk zo 
alvast een fijn eerste gebaar 
willen maken naar kinderen 
in Ethiopië, 10.000 km ver-
derop! 

Alvast dank voor uw steun!
“Lideta Mariam” betekent 
in het Nederlands: Maria 
Geboorte. Mag u, net als De 
Heemsklokjes, spontaan door 
Maria ingefluisterd krijgen dat 
de kinderen van deze Ethio-
pische school uw steun meer 
dan uitstekend kunnen ge-
bruiken! Mocht u rechtstreeks 
uw bijdrage willen overmaken, 
dan kan dat via het IBAN 
nummer van de Vastenactie: 
NL21 INGB 0000 0058 50. 
Graag onder vermelding van 
‘projectnummer 113624’. 
Alvast hartelijk dank voor uw 
financiële steun. Laten we er 
in samenwerking met elkaar 
een daverend succes van 
maken!

Bert Jan Rozestraten

Woensdag 1 maart is de Vastentijd begonnen. De Vas-
tentijd mag ons herinneren aan het verhaal uit de bijbel 
waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht 
voordat Hij aan de verkondiging van de Blijde Boodschap 
begon. Nu ga ik u niet vragen om ook veertig dagen in de 
woestijn door te brengen, maar de Vastentijd is wel bij 
uitstek de periode om te versoberen. Kunnen we inder-
daad toe met wat minder? Het is sowieso goed voor de 
lijn én de portemonnee! We sparen er geld mee uit dat 
dan mooi gebruikt zou kunnen worden voor de Vastenac-
tieprojecten. En daar willen we in deze rubriek nu juist 
de aandacht voor vragen. Samen met een aantal andere 
Parochies willen we dit jaar gedurende de Vastentijd 
een school in het noorden van Ethiopië ondersteunen. 
Het betreft de ‘Lideta Mariam’ school, gelegen in het 
Bisdom Adigrat in het district Irob. Irob is een volk uit 
de bergen in Noord-Ethiopië.

900 tot 3.200 meter boven 
zeeniveau. De bevolking van 
het district wordt geschat 
op ruim 31.000 mensen. Ze 
leven hoofdzakelijk van klein-
schalige landbouw (gierst en 
maïs). Vanwege de onvoor-
spelbare regenval en droog-
teperiodes zijn de inkomsten 
echter onzeker. In Irob is de 
katholieke kerk de belang-
rijkste aanbieder van sociaal-
economische voorzieningen 
voor de arme bevolking, waar-
onder scholing, gezondheids-
zorg en natuurbescherming. 
Eén van de belangrijkste 
initiatieven vanuit het Bisdom 
Adigrat is het geven van on-
derwijs in moeilijk bereikbare 
dorpen. Ook de ‘Lideta Ma-
riam’ school behoort hiertoe.

“Lideta Mariam” school
De “Lideta Mariam” school 
werd in 1845 opgericht 
door Mgr. Justin de Jacobis, 
een Italiaanse missionaris. 
Aanvankelijk had de school 
slechts 20 studenten. Via 
geleidelijke uitbreidingen en 
nieuwbouw ontwikkelde de 
school zich tot een centrum 
voor basis- en voortgezet on-
derwijs (grade 1 t/m 10). In 
1906 werd begonnen met een 
kostschool voor 90 studenten 
uit Irob. Op dit moment zitten 
er ongeveer 280 kinderen op 
de school. De meest urgente 
behoeften van de “Lideta Ma-
riam” school zijn: een nieuwe 
bibliotheekruimte met meu-
bels en boeken, computers 
voor de informatica-studenten 
en een laboratorium, verbete-
ring van de sanitaire voorzie-
ningen en constructie van een 
schoolhek.

De slechte sanitaire voorzie-
ningen (geen doorspoeltoilet-
ten, geen gelegenheid om 
de handen te wassen) beïn-
vloeden het schoolleven van 
alle leerlingen, maar hebben 
de grootste gevolgen voor de 
meisjes. De kans op school-
uitval is voor meisjes groter 
dan de jongens, puur vanwege 
het gebrek aan sanitaire voor-
zieningen. 

Een hek is belangrijk voor 
de veiligheid en ook om het 
gebied dat de school in ei-

Vluchten door werkeloos-
heid en armoede
Een groot deel van de Ethiopi-
sche bevolking (bijna honderd 
miljoen mensen) bestaat uit 
jongeren. Vanwege het gebrek 
aan goede onderwijsvoorzie-
ningen zijn de vooruitzichten 
voor deze jongeren onzeker, 
waarbij werkloosheid en ar-
moede op de loer liggen. De 
scholen bevinden zich gro-
tendeels in de steden, maar 
die zijn vaak niet bereikbaar 
voor de mensen in het district 
Irob. Vervoer van leerlingen 
vanuit ver weg gelegen ge-
bieden is vaak te duur. Veel 
mensen trekken daarom weg 
en proberen via de Sahara 
(toch weer die woestijn…) de 
kust van de Middellandse Zee 

PAASBIOSCOOP 26 MAART
Kom gezellig naar de Paasbioscoop

Voor alle kinderen (t/m groep 8) van de Parochie!
In de Esplanadezaal van de Mariakerk

Op zondag 26 maart van 15.00 tot 17.00 uur.

Laat even weten of je komt via 
pilar.casanova@xs4all.nl

Broertjes, zusjes en vriendjes 
zijn ook van harte welkom!



Gebed, Aalmoes en 
Vasten (G-A-V)
Drie sterke woorden en 
daden in deze tijd om ons 
hart te onderzoeken en te 
zuiveren voor veertig jaar 
woestijn. In onze tijd: veer-
tig dagen om de kracht van 
Jezus’ lijden, dood en verrij-
zenis tot ons te laten door-
dringen: “men leeft niet 
van brood alleen, maar van 
alles wat uit Gods mond 
voortkomt”.

G-A-V: een sterke wapenuit-
rusting tegen zonde en alle 
beproevingen. Wees bereid! 

Op Aswoensdag heeft u 
hopelijk een sterk teken 
ontvangen: het askruisje 
op ons voorhoofd als herin-
nering aan onze oorsprong 
en ons einde. ‘Bedenk wel: 
stof zijt gij en tot stof zult 
gij wederkeren’, ofwel een 
sterke oproep tot omkeer: 
‘Bekeert u en gelooft in het 
Evangelie’. Laat deze Vas-
tentijd niet zomaar voorbij-
gaan: God is op zoek naar 
u!

Openstellen voor God
Onderzoek uw hart, neem 
tijd om stil te zijn, even 
tijd vinden om je binnen-
ste voor Gods aanwezig-
heid open te stellen. Hoe 
leef ik? Laat ik mij leiden 
door wat God van me wil? 
Waar bouw ik mijn leven 
op? Waar ga ik naartoe? 
Wat wil ik bereiken? Heb 
ik gezonde relaties met 
mensen om me heen? Wat 
gaat er minder goed in mijn 
leven? Welke wonden moet 
God in mij genezen? Ben ik 
verzoend met God en leef 
ik in vrede met iedereen? 
Kan ik vergeving vragen en 
schenken? 

Neem de tijd om de Bijbel 
te lezen. Over G-A-V vindt 
u meer in Matteus: hoofd-
stukken 6 en 7. ‘Vraag en u 
zal gegeven worden; zoekt 
en ge zult vinden; klopt en 
er zal worden opengedaan. 
Want al wie vraagt, ver-
krijgt; wie zoekt vindt en 
voor wie klopt, doet men 
open.’ (Mt 7,7-8). 

Amsterdag 15 maart 
1345 - Stille Omgang 
voor Jongeren
Weet u wat er voor bijzon-
ders gebeurd is op die dag 
in Amsterdam aan de Kal-
verstraat? Ik bedoel het 
Eucharistisch wonder van 
Amsterdam. 

Jaarlijks wordt rond die dag 
een Stille Omgang gehou-
den ter herinnering aan het 
Mirakel van 1345 en als 
getuigenis van het geloof 
van katholieken in de rea-
lis presentia, de werkelijke 
aanwezigheid van Jezus in 
het geconsacreerde brood 
en de wijn, het Allerheilig-
ste Sacrament. 

Ook dit jaar is er weer een 
Stille Omgang speciaal voor 
Jongeren op zaterdag 18 
maart. Meer daarover op 
www.stille-omgang.nl en 
www.so17.nl voor het jon-
gerenprogramma. 

Sindo, Teun en ik zullen 
met de jongeren van onze 
regio daarheen gaan en wij 
sluiten ons om 22.00 uur 
aan bij de Mis met de Bis-
schop. Neem contact met 
ons op! 

Heilig Doopsel
Verder ben ik blij dat ik 
Damian van Gool mocht 
dopen bij de gezinsviering 
in de Mariakerk en Jet en 
Max Haije bij de commu-
nicanten-voorstelviering in 
Uitgeest m.m.v De Heems-
klokjes. 

Het teken van de kerkge-
meenschap die een nieuw 
lid in haar midden verwel-
komt, wordt zo meer zicht-
baar. 

Volgend jaar zullen we pro-
beren een gezins-doopvie-
ring te houden op het feest 
van de Doop des Heren in 
januari. De Paaswake en de 
Paastijd zijn verder sterke 
momenten van oudsher om 
gedoopt te worden. 

Pasen nadert! Water, licht, 
leven. Het doopsel. Gods 
verbond met ons. De Hei-
lige Communie, de hemelse 
goddelijke zelfgave. Beke-
ring en Verzoening met God 
en elkaar. Sterkte en moed!

Mede namens Deken Ton 
Cassee en Diaken Teun 
Warnaar wens ik u allen 
een vruchtbare Veertigda-
gentijd. 

Mario Agius
Kapelaan

We hebben in februari een 
fantastisch Carnavalsfeest 
gehad met alles erop en 
eraan, zoals spelletjes, een 
polonaise, een heerlijke trak-
tatie. En we hebben de kinde-
ren uitgelegd waarom Carna-
val tóch met Jezus te maken 
heeft. Laten we lekker feest 
vieren, want nu komt er een 
tijd van bezinning, bidden, 
iets voor een ander doen, 
minder snoepen of minder 
bezig zijn met de tablet of 
computer: de Vastentijd. 

Op de KiCa-avond van maart 
zullen we het hebben over 
de tijd dat het volk van Israël 
in ballingschap naar Babylon 
gevoerd werd: De koningen 
en de mensen van Israël 
luisterden niet meer naar 
de profeten. Ruzies en intri-
ges maakten van het grote 
koninkrijk van Israël een 

Zullen we samen tijd voor 
God maken in de vastentijd? 

Graag nodigen wij u uit om 
naar een film te kijken over 
het leven van Jezus. We zul-
len de film in twee delen 
kijken: het eerste deel op 
zondagmiddag 12 maart en 
het tweede deel op zondag-
middag 19 maart. Inloop om 
15.15 uur en start film om 
15.30 uur. Na een half uur 
is er pauze met koffie/thee/
limonade. Voor wie het gezel-
lig vindt, is er na de film tijd 
om met elkaar na te praten. 

Ons uitstapje samen met de 
aanstaande communicanten 
van Castricum en Uitgeest 
ging naar het Heiligdom in 
Heiloo op uitnodiging van de 
rector en de Blauwe Zusters 
van Onze Lieve Vrouw ter 
Nood. De kinderen kregen 
uitleg over het ontstaan van 
deze bedevaartsplaats, over 
de mooie wandschilderingen 
in de Genadekapel en na de 
fotospeurtocht kregen we een 
lichte broodmaaltijd. Toen het 
begon te schemeren liepen 

Wij hebben op 27 januari ken-
nis gemaakt met de kinde-
ren uit Uitgeest die ook hun 
Heilig Vormsel doen dit jaar. 
Het was heel leuk en gezellig. 
De film was ook heel interes-
sant. Het ging over de H. Mis. 
We leerden bijvoorbeeld over 
het bidden en het altaar. Ook 
legde de film uit over hoe een 
misviering gaat en dit was 
heel leerzaam en interessant. 
Daarna zijn we gaan koken en 
hebben we alles lekker opge-
geten. Het was heel leuk. 
We waren in aparte teams 
ingedeeld en daar gingen 
we samen mee koken. Per 
team gingen we één gerecht 
maken; de gerechten waren: 
groentesoep, broodje knak-
worst, broodje gezond en vla 
met fruit en slagroom. De kin-
deren in Uitgeest zijn heel erg 
aardig. Wij vonden het een 
leuke avond en het eten was 
ook heel lekker.

Veerle en Sonja

steeds zwakker land. Er was 
geen eenheid meer en die 
kans pakten de Babyloniërs 
om Israël te veroveren. Het 
volk werd weggevoerd uit 
Jeruzalem en moest 40 jaar 
in ballingschap leven in het 
land Babylon. De tijd van rijk-
dom en glorie van Israël leek 
nu heel ver te zijn. Wat een 
ellende! Zelfs in die tijd van 
ellende, keek God om naar 
Zijn Volk. We gaan het ver-
haal van Esther vertellen: een 
pittig joods meisje, dat konin-
gin werd en haar volk (het 
Joodse Volk) wist te redden 
van een zekere dood. Kent 
u het verhaal van koningin 
Esther niet? Een aanrader! 
Vind dit verhaal van het Oude 
Testament in het boek van 
Esther. Of vraag het aan de 
kinderen van de KiCa … 

Pilar Casanova

Iedereen vanaf 12 jaar is 
welkom. 

Om rekening te kunnen hou-
den met het aantal zitplaat-
sen en andere praktische 
zaken, zou het fijn zijn als u 
ons laat weten dat u komt. 
Dit kan t/m 11 maart via 
e-mail sindo@xs4all.nl of 
tel. 06-51965573.

Graag tot ziens tijdens de 
film-middagen!

Diaken Teun Warnaar en 
Sindo Núñez Queija

we al zingend en biddend de 
lichtprocessie naar Maria aan 
de vijver. Het werd een prach-
tig lint van lichtjes. Een mooie 
ervaring voor iedereen. 

We zijn al halverwege het 
project van de voorbereiding 
van de grote dag van de Eer-
ste H. Communie op zondag 
21 mei. In de maand maart 
hebben we twee kindermid-
dagen: donderdag 9 en 23 
maart. Op de vierde kinder-
middag hebben we het over 

de sacramenten. We leggen 
dan de betekenis uit van de 
parabel van de verloren zoon. 
Tijdens de vijfde middag leg-
gen we de betekenis uit van 
de Eucharistie. Jezus vierde 
Pasen met zijn vrienden en 
gaf aan dit Laatste Avond-
maal een nieuwe betekenis: 
voor ons altijd aanwezig zijn 
onder de gedaante van brood 
en wijn, die door de woorden 
van de priester, lichaam en 
bloed van Jezus worden.

De Vastentijd, de tijd vóór 
Pasen, begint op woensdag 
1 maart. Tijdens de aswoens-
dagviering om 19.00 uur in 
de Mariakerk krijgen we een 
askruisje op het voorhoofd 
als teken van ons christen 
zijn. We bereiden ons voor op 
het feest van Pasen. Net als 
het gebeuren in het Putje van 
Heiloo zal het meemaken van 
deze viering een grote indruk 
op de kinderen maken. 

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

KICA NIEUWS

FILM-MIDDAGEN IN VASTENTIJD 
12 EN 19 MAART

EERSTE H. COMMUNIE EN GEZINSVIERINGEN

JOPH NIEUWS

NEEM OOK EEN 
KIJKJE OP DE 

VERNIEUWDE 
WEBSITE VAN 

ONZE PAROCHIE:
www.laurentius-maria.nl



Vastenactie is in 1961 opgericht om met onze giften goede 
doelen te steunen: kleinschalige projecten en zoveel mogelijk 
gericht op zelfhulp, zónder onderscheid in geloof, afkomst of 
sekse. Ook kan worden gekozen voor een eigen door Vasten-
actie goed te keuren project. Wij hebben gekozen voor zo’n 
project, al genoemd door Bert Jan Rozestraten in het Stille 
Kracht artikel op de voorpagina. Het project is opgevoerd 
door kapelaan Tesfay van Edam die zelf op de Lideta Mariam 
school gezeten heeft. Eerst als leerling en daarna als leraar. 
In Ethiopië zijn de eisen voor toelating tot hoger onderwijs 
zwaarder geworden. Ook zijn drie lokalen voor 300 leerlingen 
wel erg weinig! Daarom voorziet ons Vastenactieproject in 
twee extra lokalen, inclusief een bibliotheek met 1.000 boe-
ken, 15 computers, printermateriaal en laboratorium-beno-
digdheden. 

Ethiopië is in het noorden overwegend Ethiopisch-orthodox. 
De christelijke kerk is hier al heel oud, en na de vierde eeuw 
geheel zelfstandig uitgegroeid tot de huidige kleurrijke ortho-
doxe kerk. De verhouding met de katholieken (minder dan 1% 
van de bevolking) is prima, ook met de moslims. Bijzonder is 
dat met dat lage aantal de katholieke stempel op het onder-
wijs hier zo groot is! Op de Lideta Mariam school zitten leer-
lingen van alle gezindten. De katholieke kerk organiseert ook 
gezondheidszorg en natuurbescherming. Goed onderwijs is 
erg belangrijk voor de jeugd, die hier een onzekere toekomst 
heeft in de landbouw door het onzekere klimaat, onvoorspel-
bare regenval door de klimaatveranderingen. De school is 
tevens een belangrijke bron voor priester- en kloosterroepin-
gen. De eerste leerjaren van het kleinseminarie worden hier 
gegeven. Ethiopië is een arm maar prachtig land. Ook goed 
voor toeristen door de gematigde temperaturen doordat het 
land voor het grootste deel tussen 1.000 en 2.000 m boven 
zeeniveau ligt. Het gebied in Tigray is bekend van de 153 
rots-kerken. Deze kerken liggen meestal op een bergtop en 
zijn daar centimeter voor centimeter uit de rotsen gehakt. 
Vaak zijn het steile rotspaadjes om er te komen. Eenmaal 
boven heb je een prachtig uitzicht en in de kerk vaak prach-
tige oude bijbelse plafond-schilderingen. De kerken zijn oud, 
soms meer dan 1.000 jaar, maar worden toch nog vaak 
gebuikt. Met mooie gewaden bij hoogtijfeesten: de ortho-
doxen houden van oude kleurrijke rituelen!

Wilbert Blom, tel. 244383

UIT HET BESTUUR

In aanloop naar het hoog-
feest van Pasen mogen we 
ons gedurende de Vasten-
tijd een tijdlang onthouden 
van bepaalde dingen. Het 
kan gaan om minder eten of 
drinken, maar ook de auto 
eens wat vaker laten staan 
of de computer of iPhone 
eens wat minder gebruiken. 
Dat laatste zal mij overigens 
niet meevallen… 

Door te vasten proberen we 
vier dingen te bereiken: een 
betere omgang met jezelf, 
een betere omgang met 
medemensen, een betere 
omgang met het milieu en 
de wereld om ons heen en 
een betere omgang met 
God. Wat inkeer en bezin-
ning brengen in ons leven, 
mogen we daar gedurende 
de Vastentijd eens extra 
aandacht voor hebben!

Dirigentenwisseling JKH
Ons jongerenkoor JKH 
heeft sinds half januari een 
nieuwe dirigente: Mirjam 
Zantinga. Zij is zangeres, 
zangdocente en koorcoach. 
Mirjam, afkomstig uit Dren-
the en nu ruim een jaar 
woonachtig in Heemskerk, 
is afgestudeerd aan het 
conservatorium in Zwolle. 
Inmiddels heeft zij de eer-
ste repetities met het JKH 
gehad en dirigeerde zij het 
koor voor het eerst op zon-
dag 12 februari. Een uit-
stekende première met een 
enthousiast koor, waardoor 
in de komende periode 
hopelijk weer wat nieuwe 
aanwas zal ontstaan. 

Wij wensen Mirjam veel 
succes en plezier toe bij 
haar taken als koorcoach 
van de JKH! Na zeven jaar 
de JKH te hebben bege-
leid, is in januari afscheid 
genomen van Marieke 
Zondervan. Marieke heeft 
naast de JKH nog een aan-
tal andere koren, waar ze 
haar muzikale kennis en 
enthousiasme nu verder op 
kan overbrengen. Wij zijn 
Marieke zeer erkentelijk 
voor haar inzet in de afge-
lopen jaren en wensen haar 
veel succes met haar diri-
geerwerk elders!

BAVO-onderscheiding 
voor Jaap Bart
Vrijwilliger ‘van het eer-
ste uur’, Jaap Bart, heeft 
op zaterdag 28 januari 
de BAVO-onderscheiding 
mogen ontvangen. Beheer-
der Wout de Reus en 

Deken Ton Cassee mochten 
die onderscheiding namens 
Bisschop Punt bij Jaap 
opspelden. De uitreiking 
van deze onderscheiding 
komt op een moment dat 
Jaap om gezondheidsre-
denen een aantal van zijn 
functies heeft moeten 
beëindigen. Vele jaren lang 
heeft Jaap zijn inzet willen 
geven aan de restauratie 
van de Laurentiuskerk en 
de bijbehorende pastorie, 
thans Parochiecentrum. 
Jaap Bart was gedurende 
18 jaar verdienstelijk koster 
en 21 jaar heeft hij meege-
zongen in het Laurentius-
koor. 

Wij feliciteren Jaap van har-
te met deze onderscheiding 
en zijn hem dankbaar dat 
hij gedurende zo veel jaren 
zijn inzet aan onze Parochie 
heeft willen geven!

Wijkcontact heeft 
1.643 bezoeken 
afgelegd in 2016!
Van de Werkgroep Wijkcon-
tact kregen we onlangs het 
jaarlijkse overzicht met het 
aantal afgelegde bezoeken. 
Het afgelopen jaar wer-
den door de 23 vrijwilligers 
van de werkgroep in totaal 
maar liefst 1.643 bezoeken 
afgelegd! Daarbij gaat het 
om bezoeken in verband 
met doopsel, huwelijk/jubi-
lea, feliciteren van jarigen, 
rouwbezoek, zorg om nabe-
staanden, huis- en zieken-
bezoek, het afgeven van 
een kersattentie of altaar-
bloemetje en het bezorgen 
van de communie thuis. 
Het afgelopen jaar werd het 
dertigjarig jubileum gevierd 
met een bezoek aan het 
strandvondstenmuseum in 
Castricum. 

Nieuwe vrijwilligers Wijk-
contact altijd welkom! 
Nieuwe vrijwilligers voor 
deze werkgroep zijn meer 
dan welkom. Deze werk-
groep heeft ‘dienstbaar-
heid’ hoog in het vaandel 
staan. Als u het leuk vindt 
om ook een bijdrage te 
leveren aan het geven van 
wat extra aandacht aan de 
medemens, dan wordt u 
door deze werkgroep met 
open armen ontvangen! 

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Pastoor-Deken Ton Cassee 
en koster/beheerder van de 
Laurentiuskerk Wout de Reus 
hebben op zaterdag 28 janu-
ari namens de Bisschop van 
Haarlem-Amsterdam, Mgr. Dr. 
Jozef Punt, aan de Heemsker-
ker Jacobus Johannes Bart de 
onderscheiding van Sint Bavo 
mogen overhandigen.

Het erelint is Jaap opgespeld 
voor zijn langdurige inzet in 
de tijd van het herstel van de 
125-jarige Laurentiuskerk en 

de bijbehorende pastorie. Ook 
mag vermeld worden dat Jaap 
18 jaar koster is geweest in 
de Laurentiuskerk en 21 jaar 
lid van het Laurentiuskoor.

Vanwege zijn gezondheid is 
Jaap Bart genoodzaakt een 
stapje terug te doen.

Jaap, van harte gefeliciteerd 
met deze prachtige onder-
scheiding.

Locatieteam Heemskerk

BAVO-ONDERSCHEIDING JAAP BART

We hebben ook dit jaar weer 
een Vastenactiemaaltijd: 
op donderdag 30 maart om 
17.30 uur in de Esplanadezaal 
van de Mariakerk. Aanmelding 
kan per e-mail bij wcblom@
casema.nl of bij het Parochie-
secretariaat. Formulieren lig-
gen hiervoor ook achterin de 
kerken. 

Op de woensdagen in de Vas-
tentijd kunt u deelnemen aan 
Vastenactiemaaltijden van de 
Raad van Kerken Beverwijk/

In het weekend van 11-12 
februari mochten wij weer 
een deurcollecte houden in 
beide kerken en ondanks dat 
het weer niet al te best was, 
veel sneeuw en gladheid, is 
het toch een mooi bedrag 
geworden en wel € 485. Wij 
willen u daar heel hartelijk 
voor bedanken. En ook in 
deze Helm wil ik u erop wijzen 
dat u altijd ons mag bellen: 
als u mee wilt naar Lourdes 
of vragen heeft. Nog even de 
datum voor dit jaar: 29 april 
tot 4 mei.

Bets Portegies, tel.: 235573
Joke Hoogeland tel.: 243970

Heemskerk. Formulieren hier-
voor liggen ook achterin de 
kerken. Goed om eens kennis 
te maken met een of meer 
kerken in de buurt!

VASTENACTIE-MAALTIJD 30 MAART LOURDESNIEUWS

Op zondag 12 maart wordt de 
Eucharistieviering van zater-
dag 11 maart uitgezonden 
vanuit de Mariakerk m.m.v. 
het Mariakoor. Aansluitend 
spreekt de voorzitter van de 
K.B.O., Theo Mathu, over de 
K.B.O..

De uitzending 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.

HEEMSKERK FM

ROUWBEGELEIDING
Voor rouwbegeleiding kunt 
u contact opnemen met 

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

tel.: 236845.



Uit het Rouwboek
18 jan. Cornelis Huipen (82)
 Marquettelaan 26
18 jan. Maria Nootebos-
 Groenland (87)
 Graaf Van Aremberg-
 laan 19
20 jan. Petronella de Ruijter-
 Weiling (97)
 Zandhaver 45
5 feb. Hendrikus Raspoort 
 (92)
 Potgieterstraat 18
5 feb. Coenraad Slotemaker 
 (60)
 Hillen Acker 58
6 feb. Leonardus Boon (65)
 Beeckzanglaan 1b, 
 Beverwijk

Opbrengst collectes
21/22 jan. 3	 591,45
28/29 jan. 3	 674,27
4/5 feb. 3	 711,30
11/12 feb. 3	 528,00
18/19 feb. 3	 670,23

Kerkbijdrage
Op 21 februari jl. is de stand 
gekomen op € 55.838,91. 
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

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. 8 (april) 13 maart
Nr. 9 (mei) 10 april

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. 4 maart
18.45 uur

Zo. 5 maart
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

Eucharistieviering
Kapelaan Agius
Laurentiuskoor (heren): 
Missa in hon. Sancti Ambrosii 
van Nieland  

Za. 4 maart

Zo. 5 maart
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

Za. 11 maart

Zo. 12 maart
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Agius
Laurentiuskoor (dames): 
Messe in C van Cordans

Za. 11 maart
18.45 uur

Zo. 12 maart
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Mariakoor

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
JKH

Za. 18 maart
18.45 uur

Zo.19 maart
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

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

Za. 18 maart

Zo. 19 maart
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Agius
Samenzang

Za. 25 maart

Zo. 26 maart
09.30 uur
Laetare

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Laurentiuskoor: Missa 
Exsultate Deo van Cosset

Za. 25 maart
18.45 uur
Laetare

Zo. 26 maart
11.00 uur
Laetare

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Eucharistieviering
Kapelaan Agius
Samenzang

Za. 1 april
18.45 uur

Zo. 2 april
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

Eucharistieviering
Kapelaan Agius
Laurentiuskoor (dames): 
Missa Pro Europa 

Za. 1 april

Zo. 2 april
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Koor Intermezzo

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur  

Eucharistieviering, Deken Cassee.

Vieringen door de week:
• Iedere donderdag om 9.00 uur 

Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden. 

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 

bijzonderhed en of wensen?
Laat het graag even 

weten aan het Parochie-
secretariaat, tel.: 232220.

Op 26 maart vindt voor de tweede 
keer Concert4Semmy plaats, in de 
Morgensterkerk (Vrijburglaan 2), van 
13 tot 17 uur. Het wordt een gezel-
lige middag waar veel te beleven valt. 
Behalve muziek zijn er diverse activi-
teiten voor het gehele gezin. En laten 
we de loterij met mooie prijzen niet 
vergeten! Met uw komst steunt u de 
strijd tegen hersenstamkanker. 
Zie voor meer informatie: 
www.concert4semmy.nl. U kunt Stich-
ting Semmy ook steunen d.m.v. een 
gift op bankrek.nr. NL07 ABNA 06 26 
38 34 63 t.n.v. Stichting Semmy o.v.v. 
Concert4Semmy 26 maart 2017.

CONCERT4SEMMY

PCI
De PCI (Parochiële Caritas 
Instelling) heeft als hoofdtaak 
een helpende hand te bieden 
aan mensen die in financiële 
nood verkeren. Een aanvraag-
formulier is verkrijgbaar bij het 
Parochiesecretariaat. Mocht u 
het werk van PCI willen steu-
nen, dan zien wij graag uw bij-
drage tegemoet op rekeningnr. 
NL73 ABNA 0564439045 t.n.v. 
PCI Heemskerk of in de PCI-
busjes achterin beide kerken. 


