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SAMENWERKING IN ONZE REGIO - 
EEN TUSSENBALANS

len. Wat houden die criteria 
precies in en wat kunnen we 
er samen aan doen om die 
vitaliteitscriteria voldoende 
‘gezond’ te houden? Laten  
we eerst eens kijken wat er 
elders in onze katholieke 
kerkprovincie gebeurt alvo-
rens ons zelf een ‘spiegel’ 
voor te houden. 

Ingrijpende reorganisatie 
bij Bisdom
Door de alom toenemende 
krimp van het aantal gelovi-
gen kampen vele parochies 
met financiële tekorten. Dit 
weerspiegelt zich ook in de 
afdrachten aan het Bisdom. 
Vorig jaar werd het Bisdom 
al gedwongen het bisschops-
huis en de belendende kan-
toorpanden te verkopen. De 
pastorie van de kathedraal 
werd getransformeerd tot 

ren, terwijl dit juist essentieel 
is voor elke geloofsgemeen-
schap. Vrijwilligers worden 
ouder, hiaten in werkgroepen 
worden door de jongere gene-
raties onvoldoende opgevuld. 
In deze dynamiek is zorgvuldig 
overleg tussen Parochies, 
samenwerkingsverbanden 
en het Bisdom van cruciaal 
belang. Vitale geloofsgemeen-
schappen moeten, waar mo-
gelijk, gehandhaafd, gekoes-
terd en versterkt worden. 

Blik op onze eigen regio
Hoe staat onze eigen regio 
ervoor? Laten we maar eens 
kijken naar de vitaliteitscri-
teria, zoals het aantal kerk-
gangers, dopelingen, eerste 
communicanten, vormelingen, 
huwelijken en uitvaarten, 
de contacten met gezinnen, 
jongeren en ouderen, de 
betrokkenheid bij de buurt, 
de pastorale bezetting en de 
financiële positie. In de tabel 
bij dit artikel is een overzicht 
van een aantal van deze crite-
ria opgenomen.

Ook onze regio ontkomt niet 
aan de trend van afnemend 
kerkbezoek en een vermin-
derde kerkbetrokkenheid. 
En natuurlijk is ook in onze 
kerken de vergrijzing zicht-
baar. Desalniettemin beschikt 
onze regio nog steeds over 
een flink vrijwilligerscorps. In 
Heemskerk is met de aanwe-
zigheid van een jeugdkoor, 
een catechesegroep voor kin-
deren, een jongerenkoor en 
een werkgroep die de maan-
delijkse gezinsvieringen voor-
bereidt en verzorgt nog steeds 
een platform voor jeugd en 
jongeren beschikbaar. Er 
wordt naar gestreefd ook de 
zusterparochies in Castricum 

en Uitgeest hier meer bij te 
betrekken. 

Betrokkenheid bij de buurt 
mag blijken uit de participatie 
in en ondersteuning van de 
werkzaamheden van de Voed-
selbank, SchuldHulpMaatje, 
Noodfondsen, maar zeker 
ook via de vele bezoeken 
vanuit Wijkcontactgroepen. 
De kerkhoven van alle zus-
terparochies liggen er met 
de toegewijde zorg van vrij-
willigers schitterend bij. De 
kerkgebouwen verkeren door 
een gefaseerde planning van 
onderhoudswerkzaamheden 
in ‘goede staat’.

In Gave Varia schrijft de De-
ken over een aantal mutaties 
in de pastorale bezetting van 
onze regio. Wij mogen ons 
onverkort bijzonder gelukkig 
prijzen, nu opnieuw met de 
nieuwe samenstelling. 

Vóór de vakantie heeft het 
Bestuur de Rekening & Ver-
antwoording 2016 van alle 
drie Parochies geaccordeerd: 
de financiële positie is solide. 
Er is sprake van een stevig 
eigen vermogen en adequate 
voorzieningen voor groot on-
derhoud.

Conclusie
Concluderend mogen we stel-
len: ‘tel uw zegeningen!’ De 
situatie in onze regio is vaak 
beter dan in andere regio’s. 
Voor het Bestuur en de drie 
Locatieteams evenwel geen 
aanleiding om maar ‘ach-
terover te gaan hangen’. We 
moeten, waar mogelijk, de 
samenwerking blijven zoeken 
en nieuwe initiatieven durven 
nemen!
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Sinds 1 juli 2014 werkt onze Parochie nauw samen met 
de zusterparochies in Castricum en Uitgeest. Daartoe 
werd een zogeheten personele unie opgericht met een 
Bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers van de drie 
Parochies en dat wordt ondersteund door een drie-
tal ervaren Locatieteams. Inmiddels zijn we drie jaar 
verder en is het goed een tussenbalans op te maken. 
Waar staan we met de samenwerking in onze regio, wat 
gebeurt er in de Parochies om ons heen, wat mag de 
komende jaren van het Bisdom worden verwacht en hoe 
kijken we zelf naar onze toekomst?

bisschopshuis, terwijl de 
bisschoppelijke diensten 
werden ondergebracht in het 
opleidingscentrum te Vogelen-
zang. Deze maatregel bleek 
evenwel niet voldoende. Na 
een analyse van een extern 
organisatieadviesbureau 
werd het Bisdom gedwongen 
personeels- en exploitatie-
kosten verder te reduceren. 
Gedwongen ontslagen bleken 
onvermijdelijk: Bijzonder pijn-
lijk als je van gewaardeerde 
medewerkers afscheid moet 
nemen! Nieuwe taakverdelin-
gen zijn en worden ingevoerd. 
Het Bisdom moet meer taken 
gaan uitbesteden. Hopelijk 
kunnen alle veranderingen dit 
najaar worden afgerond en 
kan het Bisdom in afgeslankte 
vorm voldoende dienstbaar 
blijven aan alle geloofsge-
meenschappen. Wij wensen 
alle betrokkenen in ieder 
geval veel sterkte en wijsheid 
met het verwerken van deze 
realiteit! 

Ontwikkelingen bij andere 
Parochies 
Ook buiten onze eigen regio  
zien we steeds meer Paro-
chies in financiële en organi- 
satorische problemen komen. 
Vanaf 1 januari 2017 heb-
ben we in ons Bisdom 24 
grote Parochies of fusies uit 
meerdere Parochies en 26 
samenwerkingsverbanden 
van meerdere Parochies. 
De primaire zorg van iedere 
Parochie of samenwerkings-
verband is drieledig. Kan het 
Evangelie verkondigd blijven 
worden, blijft kerkelijke parti-
cipatie mogelijk (met andere 
woorden: kan de Eucharistie 
gevierd worden en blijft het 
aanbod van Sacramenten en 
het pastoraat gewaarborgd) 
en kunnen zoekende mensen 
een goed aanbod vinden? 

Het verlenen van die primaire 
zorg staat onder toenemende 
druk. De kerkgemeenschap 
in ons Bisdom wordt steeds 
kleiner. Dit is een proces dat 
al enkele decennia gaande 
is. Ook het aantal Priesters, 
Diakens en Pastoraal wer-
kers neemt af en is niet groot 
genoeg om presentie in alle 
Parochies te kunnen garande-

Belang van samenwerking
Er is de afgelopen drie jaar 
veel gebeurd. Helaas waren 
dit niet allemaal positieve 
ontwikkelingen. Maar één 
conclusie is nu al overduide-
lijk: het belang van samen-
werking zal de komende jaren 
alleen nog maar toenemen! 
Als Bestuur zullen we tijdig 
(en soms opnieuw) de bakens 
moeten verzetten om weg 
te blijven van gedwongen 
kerksluitingen en ingrijpende 
reorganisaties. Maar ook voor 
u, parochianen is er een be-
langrijke opdracht: zorg voor 
voldoende kerkbetrokkenheid 
en -beleving! 

Vitaliteitscriteria
De komende jaren zullen ook 
in onze regio de ‘vitaliteits-
criteria’ een steeds grotere 
rol van betekenis gaan spe-

Vitaliteitscriteria 2016

Heemskerk Castricum Uitgeest

Gemiddeld aantal 
kerkgangers

345 225 126

Aantal dopelingen 19 5 10
Aantal eerste
communicanten

26 10 12

Aantal vormelingen 10 2 6
Aantal huwelijken 5 2 2
Aantal uitvaarten 74 49 25



Kapelaan Mario… 
bedankt!
Mgr. Dr. J. Punt heeft de 
afgelopen tijd met vele 
pastores gesproken over 
blijven of niet blijven in de 
huidige Parochie. Zo heeft 
onze Bisschop ook met 
Kapelaan Mario gesproken 
en met hem gedeeld dat 
Mario van beginnend Kape-
laan is uitgegroeid tot een 
Kapelaan die zijn taak goed 
vervult. Kapelaan Mario 
heeft zeker in Heemskerk 
en in Uitgeest en Castricum 
zijn sporen getrokken. 

Het is 24 september 1982 
als Mario in Malta wordt 
geboren. Hij studeert eco-
nomie en besluit gaande-
weg om Priester te worden 
via het neo-catechumenaat 
en komt door loting in 
Nieuwe Niedorp. Voor zijn 
pastorale jaar komt hij naar 
Heemskerk. 

Op 14 juni 2014 wordt 
Mario in de Bavokathe-
draal tot Priester gewijd en 
viert hij zijn eerst H. Mis 
in Heemskerk. In de regio 
is Mario verantwoordelijk 
voor de regioviering van het 
H. Vormsel. Na zijn wijding 
werd de neomist Mario 
benoemd voor één jaar in 
Heemskerk. 

Met de hier opgedane erva-
ring heeft de Bisschop met 
hem besproken om zijn 
pastoraat vanaf 1 septem-
ber 2017 in de regio Hoorn 
voort te zetten. Mario gaat 
daar samenwerken met 
Pastoor Samuel, die Pas-
toor was in Uithoorn. 

Van harte mag ik namens 
velen zeggen: Kapelaan 
Mario, dank voor jouw 
pastoraat in ons midden. 
Sjaloom en alle goeds in 
Hoorn.

Kapelaan Teun Warnaar
De Bisschop heeft Teun 
Warnaar benoemd tot 
Kapelaan in Heemskerk 
voor de tijd van een jaar. 
Tevens is hij lid van het 
regioteam Heemskerk en 
neemt hij de taak over van 
Kapelaan Mario in de regio 
inzake de regioviering van 
het H. Vormsel.

Kapelaan Antonio Tocco
Kapelaan Tocco was werk-
zaam in de regio Water-
kant. Met de Bisschop 
heeft hij gesproken over 
zijn wens van een andere 

Parochie. De Bisschop 
heeft na overleg met Pas-
toor Franklin van Alkmaar-
Noord, met mij en Pas-
toor Kaleab van de regio 
Heemskerk besloten om 
Antonio Tocco te benoemen 
tot Kapelaan voor 50% in 
Alkmaar-Noord en voor 50% 
in de regio Heemskerk. 

In overleg is de keuze 
gemaakt dat Kapelaan War-
naar vooral verbonden is 
met mij als Pastoor-Deken 
en dat Kapelaan Antonio 
Tocco vooral met Pastoor 
Kaleab zal samenwerken. 

Kapelaan Tocco zal vooral 
zijn taken doen in de Paro-
chie Uitgeest op woensdag 
en vrijdag en liturg is hij in 
het eerste en derde week-
end. Ook in Uitgeest blijft 
Pastoor Kaleab de Pastoor, 
evenals in Castricum. 

Antonio Tocco is geboren in 
Italië op 21 februari 1962. 
Na werk in restaurants en 
modewereld besloot hij via 
de neo-catechumenale weg 
in Nieuwe Niedorp Pries-
ter te worden. Hij werd in 
Haarlem gewijd op 25 mei 
2002. 

Kapelaan Antonio: welkom 
in de regio en met name in 
Uitgeest.

Vietnam
Mijn vriend en tolk Ngoc 
Anh kan vanwege zijn loem-
piawerk in oktober tijd 
vrij maken om Vietnam te 
bezoeken.

Mijn plan is om naast 
Saigon ook te gaan naar 
Noord-Vietnam; naar Cha 
Tuan met vriendschap in 
Heemskerk. 

Wees onze voorspraak
H. Maria, H. Laurentius, 
wees onze voorspraak. De 
krimp is niet te ontken-
nen, maar ook niet dat nog 
steeds een groep zich inzet 
voor eer aan God en dienst 
aan elkaar. Moge onze 
patronen ons sterken en 
stimuleren.

Vrede en alle goeds,
mede namens 
Kapelaan Warnaar,

Deken Ton Cassee

Wij zijn met de Vormselgroep 
van Uitgeest en Heemskerk 
op 17 juni naar de Bavodag in 
Haarlem geweest. 

We werden verwelkomd door 
Bisschop Punt. Tijdens de 
opening was er een vuurshow 
en er gingen mensen absei-
len. We gingen naar verschil-
lende gesprekken. Het eerste 
ging over loverboys; bij het 
tweede gesprek zaten we bij 
twee monniken die vertelden 
over hoe het er in het kloos-
ter aan toe gaat. Het derde 
gesprek was met een bruids-
paar dat uitlegde hoe het 
ging als je partner niet katho-
liek is. 

Vervolgens gingen we naar 
het “theater”. De toneelspe-
lers speelden verschillende 
vormen van pestgedrag op 
school en wij moesten aan-
geven hoe je dat kon stoppen 
en dat gingen de spelers dan 
spelen. Aan het eind moch-
ten we de mannentoren in 
en daar zijn alle drie de klok-
ken geluid. Tijdens de sluiting 
voerden we met zijn allen “de 
vuurpijl” op, die we ook in het 
theater hebben geleerd. Wij 
hadden een superleuke dag. 
En ik hoop de begeleiders 
ook!

Wietske

Onze accu is weer opge-
laden. Wij kunnen er weer 
even tegen! Alles gaat weer 
beginnen, de scholen, de 
clubs en allerlei activiteiten. 
Wij gaan de kinderen die in 
groep 4 van de basisschool 
zitten benaderen. Per brief 
worden hun ouders aange-
schreven om hun kind op te 
geven voor de gezamenlijke 
voorbereiding op de Eerste 
H. Communie in 2018. Ook 
wil Kapelaan Teun de scho-
len bezoeken om de kinderen 
te ontmoeten. Mocht u geen 
brief ontvangen en wilt u uw 
kind wel mee laten doen, dan 

kunt u contact met mij opne-
men. De feestelijke maaltijd 
en informatieavond hebben 
wij gepland op zaterdag 7 
oktober in de Esplanadezaal 
van de Mariakerk.

Op 17 september is de 
gezinsviering in de Mariakerk 
om 11.00 uur. Deze Eucharis-
tieviering heeft “vergeven” als 
thema, wel 7 maal 70 keer! 
Mocht u bij het lezen van dit 
stukje denken, ik wil mijn 
steentje bijdragen door mee 
te helpen met de voorberei-
ding van de kinderen of hel-
pen bij het tot stand komen 

van een gezinsviering, dan 
kunt u ondergetekende ook 
benaderen. We zoeken altijd 
nieuwe betrokken vrijwilligers! 

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

TERUGBLIK 
BAVODAG

EERSTE H. COMMUNIE EN GEZINSVIERINGEN

De laatste regiobijeenkomst 
voor de vormelingen was 
24 juni. Sporttoernooien 
en schoolkampen waren de 
reden dat er zeven kinderen 
niet waren, maar toch gingen 
we met veel plezier van start.

Mario gaf uitleg over het 
Evangelie dat met de Vorm-
selviering wordt gelezen d.m.v. 
een spiegelverhaal. Daarna 
gingen we de vergrote voor-
kant van het vormselboekje 
inkleuren. Wel in overleg met 
elkaar, want het vel papier 
was in vieren geknipt. Met 
hulp van de Kapelaan en de 
Stuurgroepleden is het gelukt.

Daarna in de kerk hebben we 
een tientje van de rozenkrans 
gebeden. Bij ieder Weesge-
groetje mocht iemand zeggen 
waar hij of zij voor wilde bid-
den. Deze gebeden hebben 
we ook gebruikt in de Vorm-

selviering. Toen op de fiets 
naar de Patatoloog, terwijl de 
klokken ons gedag luidden. 
De patatjes en de snack gin-
gen er goed in en er was nog 
even tijd voor het springkus-
sen. Dat liep voor Bente niet 
zo goed af. Ze bezeerde haar 
enkel zo erg, dat ze niet mee 
kon fietsen en naar de EHBO-
post werd gebracht. Dus 
fietsten we de sponsorfiets-
tocht met vier kinderen. Maar 
de oplossing werd gevonden 
en het was een gezellige rit. 
We hoorden later dat het 
gelukkig mee viel met Bente.
De opbrengst voor het Kids-
Poweronderzoek was € 386. 
Dank aan alle sponsoren! 
Dit bedrag is een week later 
in een mooie Vormselviering 
overhandigd aan de familie 
Ooijevaar, die ervoor zorgt dat 
het op het juiste adres komt.

Elly Dantuma

JOPH NIEUWS
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Soms valt aan kerksluitin-
gen niet te ontkomen. De 
hele gang van zaken rond de 
sluiting van de Goede Raad 
kerk in Beverwijk is voor alle 
betrokkenen een bijzonder 
schrijnend voorbeeld van hoe 
het niet moet. 

Dat het ook anders kan, heb-
ben we in 2015 zelf mogen 
ervaren met de sluiting van de 
kerk Maria ten Hemelopne-
ming in Bakkum. In een open 
en transparant communica-
tieproces met Bisdom, vrijwil-
ligers, parochianen, omwo-

nenden en de beoogde koper 
is toegewerkt naar de sluiting 
van deze 65 jaar oude kerk. Ik 
ben nog steeds dankbaar voor 
de respectvolle wijze waarop 
vrijwilligers ‘van het eerste 
uur’ hun medewerking hebben 
verleend aan de sluiting van 
‘hun’ kerk: een bomvolle, laat-
ste Eucharistieviering waarin 
door onze pastores Kaleab 
Masresha en Ton Cassee 
op voortreffelijke wijze werd 
voorgegaan en ze de juiste 
woorden wisten te vinden. 

Geruchten
De laatste tijd gaan geruch-
ten dat de Heemskerkse 

Mariakerk haar deuren zou 
moeten sluiten. Op grond van 
de huidige stand van de vita-
liteitscriteria is het Bestuur 
van mening dat de Mariakerk 
en de Laurentiuskerk de ko-
mende jaren elkaars aanvul-
ling kunnen blijven. Of dat 
op lange termijn ook zo zal 
blijven, staat geschreven ‘in 
Gods hand’. Aan ons allen aan 
het begin van een nieuw ker-
kelijk jaar de uitnodiging: ‘ga 
en maak het waar!’ Kerkbe-
leving en -betrokkenheid zijn 
een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid!

Bert Jan Rozestraten



Wat is PAX? Pax is vrede en ook de werkgroep. PAX brengt 
mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te 
gaan. Ze werkt samen met mensen in conflictgebieden, zoekt  
politici op en slaat de handen ineen met betrokken burgers.

Stil staan bij vrede, in het bijzonder in de Vredesweek (16-24 
september): Vrede is van ons allemaal. PAX roept burgers op 
om mee te doen. Al is het maar het plaatsen van een simpele 
oproep of like op Facebook of een financiële bijdrage voor 
PAX. We zijn ervan overtuigd dat alle beetjes helpen.

PAX werkt in opdracht van Pax Christi en IKV. Daartoe is 29 
januari 2014 de naam van de organisatie veranderd in PAX. 
PAX opereert onafhankelijk van politieke belangen en wordt 
gesteund door een brede groep betrokken burgers en maat-
schappelijke organisaties. Ze is verbonden met zes kerkge-
nootschappen, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk en de 
PKN (Protestantse Kerk Nederland). Het IKV-bestuur en de 
Pax Christi-ledenraad bewaken de missie en identiteit van 
PAX. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van visies en toetsen 
het beleid op hoofdlijnen.

PAX werkt vanuit twee centrale waarden aan vrede in con-
flictgebieden: menselijke waardigheid en solidariteit met vre-
desactivisten en slachtoffers van oorlogsgeweld. De centrale 
waarden van PAX leiden tot een andere visie op vrede en vei-
ligheid. Bij het bestrijden van een conflict staat het bescher-
men van burgers en hun veiligheid voorop. Pax Christi wortelt 
in de Rooms-Katholieke kerk. Zij onderhoudt contacten met 
het Vaticaan, onder meer via de internationale katholieke vre-
desbeweging “Pax Christi International”. PAX neemt deel aan 
de vergaderingen van de Raad van Kerken in Nederland.

Graag uw financiële steun naar banknummer: 
NL03 TRIO 0390515 000.

Nieuws van ons Vastenactieproject: twee termijnen zijn door 
Vastenactie overgemaakt naar het school-project in Noord-
Ethiopië. Inmiddels is men daar begonnen met de grondwerk-
zaamheden voor de nieuwe lokalen.

UIT HET BESTUUR

De zomervakantie is al bij-
na weer ten einde. Wellicht 
was u enkele weken met 
vakantie in eigen land of 
buitenland. Misschien bent 
u niet zo’n vakantieganger 
en heeft het uw voorkeur 
om rond eigen huis en 
haard wat rust en ontspan-
ning te zoeken. 

Wat u de afgelopen maan-
den ook heeft ondernomen, 
u bent meer dan welkom 
in de kerken in onze regio! 
Wij wensen al onze vrijwilli-
gers veel plezier en succes 
toe met het weer opstarten 
van de werkzaamheden van 
onze werkgroepen.

Personele wijzigingen
In Gave Varia meldt Deken 
Ton Cassee een aantal wij-
zigingen in de pastorale 
bezetting in onze regio. 

Per 1 september 2017 zal 
Kapelaan Mario onze regio 
verlaten en gaan werken 
in zijn nieuwe standplaats 
Hoorn. Als Kapelaan heeft 
hij in de afgelopen drie 
jaar, met de ondersteuning 
van onze Deken, een goede 
start mogen maken.

Toen ik in 2014 nader met 
hem kennismaakte, bleek 
zijn levensmotto te zijn: 
‘wees blij met iedere dag, 
met wat je hebt, het is jou 
geschonken’. Op verzoek 
van de Bisschop komt 
Hoorn nu op zijn levenspad. 
Wij hopen dat hij daar snel 
mag ‘aarden’. 

Beste Mario, van harte 
bedankt voor al jouw inzet 
en betrokkenheid en veel 
succes voor de toekomst 
toegewenst! 

Na het prachtige feest rond 
zijn priesterwijding gaat 
Kapelaan Teun Warnaar het 
jongerenwerk van Kapelaan 
Mario in onze regio overne-
men. 

Bijeenkomst
beheerders kerkhoven
Op zaterdag 17 juni wer-
den de beheerders van de 
kerkhoven in Uitgeest en 
Heemskerk en een afvaar-
diging van het Bestuur har-
telijk ontvangen door de 
beheerders van Castricum. 
Deze bijeenkomst was een 
vervolg op de serie van bij-
eenkomsten in 2016 waarin 
iedere Parochie de ontwik-
kelingen rond het eigen 
kerkhof uiteen heeft gezet. 

Heerlijk om te mogen erva-
ren dat de sfeer vanaf het 
begin open en informeel 
was. Samen mochten we 
stilstaan bij de laatste fase 
van de renovatie van het 
kerkhof in Castricum: de 
vernieuwing van de vijver 
en de officiële aansluiting 
van de fontein. Hulde aan 
de boer die alle prut, ver-
zameld in een periode van 
veertig jaar, uit de vijver 
heeft gepompt! Hulde aan 
de brandweer die vervol-
gens uit een nabijgelegen 
vijver 32.000 liter water 
heeft overgepompt! De 
eerste goudvissen werden 
die ochtend ook in de vijver 
uitgezet. Met een knipoog 
naar Pastoor Kaleab wer-
den ook enkele zwarte vis-
sen toegevoegd, opdat ook 
hij zich in onze regio ‘als 
een vis in het water’ mag 
voelen. En nu maar hopen 
en bidden dat de reiger de 
vissen respecteert …

Laatste vergadering 
RDC IJmond-Noord
Op 21 juni 2017 werd de 
laatste vergadering van 
RDC IJmond-Noord gehou-
den. Daarmee komt een 
einde aan ruim twaalf jaar 
diaconale betrokkenheid 
van deze instelling in de 
regio Beverwijk en onze 
regio. 

Deken Ton Cassee memo-
reerde dat in deze peri-
ode het RDC heel con-
creet invulling heeft willen 
geven aan de ‘werken van 
barmhartigheid’. Uitdruk-
kelijk werden daarbij de 
ondersteuning van Voed-
selbank IJmond-Noord en 
de Stichting Maatjes voor 
Schuldhulpverlening IJmond 
genoemd. 

De taken van het RDC zul-
len nu worden overgeno-
men door de samenwer-
kende caritas-instellingen 
in onze regio. 

Volgende vergaderingen
De eerstvolgende vergade-
ring van het Bestuur is op 
5 oktober. 

Het Locatieteam Heems-
kerk komt op 12 september 
bijeen.

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Op 4 juni bereikte ons het 
droevige bericht van het over-
lijden van Theo van der Heide. 
Theo is 89 jaar geworden. 

Van 1982 tot 2010 was Theo 
hét aanspreekpunt van de 
Parochie op het secretari-
aat, aanvankelijk eerst voor 
de Laurentiuskerk en na de 
fusie ook voor de Mariakerk. 
Daarnaast was hij bestuurs-
secretaris onder de pastores 
Alleman, Wenting en Cassee. 
Onnoembaar veel bestuurs-
vergaderingen heeft hij voor-
bereid en genotuleerd, als 
ook de vergaderingen van 
diverse werkgroepen. Altijd 
kon men een beroep op hem 
doen. Ook had hij de zorg 

voor ons Parochieblad Helm. 
Voor zijn grote verdiensten 
voor onze Parochie heeft 
Theo de pauselijke onder-

scheiding “Pro Ecclesia et 
Pontifice” ontvangen. 
In juli 1991 heb ik de taak 
van secretaris van het 
Bestuur op mij genomen en 
vanaf die tijd heb ik Theo bij 
zijn werkzaamheden op het 
secretariaat terzijde gestaan. 
Van hem heb ik onnoemelijk 
veel geleerd. Toen de gezond-
heid van Theo langzamerhand 
minder werd, heeft hij in janu-
ari 2010 afscheid genomen. 

Het was een groot voorrecht 
een man als Theo in ons mid-
den te hebben gehad. Moge 
hij rusten in vrede.

Namens het Locatieteam,
Marieke Berends

IN MEMORIAM THEO VAN DER HEIDE

Op zondag 17 september 
wordt de Eucharistieviering 
van die ochtend uitgezon-
den vanuit de Laurentiuskerk 
m.m.v. het Dameskoor. Aan-
sluitend spreekt Ton Putter 
over het H. Bloed van Bergen.

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

NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE VERNIEUWDE 
WEBSITE VAN ONZE PAROCHIE:

www.laurentius-maria.nl

WIJKCONTACT
Is er een kindje geboren...

Bent u thuis langdurig ziek...
Wenst u thuis de 

communie te ontvangen... 
Wordt u opgenomen 
in het ziekenhuis... 

Zijn er soms nog andere 
bijzonderheden of wensen?

Laat het graag even 
weten aan het Parochie-

secretariaat, tel.: 232220.

ROUWBEGELEIDING
Voor rouwbegeleiding kunt 
u contact opnemen met 

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

tel.: 236845.

PROJECTEN 
VIETNAM DEKEN 
CASSEE
Voor de diverse projecten 
in Vietnam, ondersteund 
door Deken Ton Cassee, 
is al geruime tijd een apart 
bankrekeningnummer 
geopend. Dit is: 
NL64 RABO 0312 3086 39 
t.n.v. RK Parochie  
H. Laurentius/H. Maria. 
Uw financiële steun is van 
harte welkom! 

Het Locatieteam

EUCHARISTIEVIERING WOENSDAG 
HUIZE ST. AGNES
Iedere woensdagochtend om 10.00 
uur is er in Huize St. Agnes een 
Eucharistieviering. Wie deze viering 
wil bijwonen, is van harte welkom 
en na afloop wordt er gezamenlijk 
een kopje koffie gedronken.



Uit het Doopboek
4 juni Daniëlle en Delisea 
 Hummel
 Maerelaan 42
6 aug. Yanira en Arón Diaz 
 Gonzalez 
 Van Maerlantstr. 11

Uit het Huwelijksboek
10 sept. 50-jarig Huwelijks-
 jubileum echtpaar 
 Berends-Ruiter
 Fritz Conijnstraat 3
 Mariakerk, 11.00 u.
23 sept. 60-jarig Huwelijks-
 jubileum echtpaar 
 Moens-Huguenin
 R. Manussingel 122
 Laurentiuskerk, 10.30 u.

Uit het Rouwboek
18 mei Wilhelmus Koelman 
 (68)
 De Hoven 4
18 mei Johanna Rosmalen-
 Tros (85)
 Sans Souci, App. 74, 
 Castricum
2 juni  Agatha de Ruijter-
 Welboren (89)
 Deutzstraat 30
4 juni Theo van der Heide (89)
 Ravelstraat 2
11 juni Annie Fruijtier-van 
 Swaal (85)
 Huis Ter Wijck, 
 Kamer 533
21 juni Geertruida Weste-
 rink-Metzelaar (81)
 Huize St. Agnes, 
 App. 111
6 juli Eva Duin-van der 
 Lans (80)
 Huize Westerheem
16 juli Mina van Lieshout-
 Sijm (87)
 Marquettelaan 2
17 juli Huberta Sprengers-
 Daalhuizen (86)
 Westerheem 410

18 juli Gezina Numan-
 Nijman (86)
 Jan van Kuikweg 201
12 aug. Rafaelle Buonocore (89)
 Huize Meerstate
17 aug. Catharina Timmer-
 Post (89)
 Kerklaan 24
20 aug.  Gerardus Beentjes (77)
 A. Jacobsstraat 73
20 aug. Johanna Bertalan-
 Zonneveld (97)
 Huize Westerheem

Opbrengst collectes
20/21 mei 3	 1.055,61
24/25 mei 3	 466,30
27/28 mei 3	 556,70
Maand juni 3	 3.940,81
Maand juli 3	 3.534,59
5/6 aug. 3	 732,02
12/13/15 aug. 3	 806,10
19/20 aug.  3	 637,15
26/27 aug.  3	 1.015,75

Kerkbijdrage
De stand van de Kerkbijdrage  
is per heden gekomen op 
3 79.936,51. 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 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 Teun Warnaar, lid
Bert Jan Rozestraten, 
gedelegeerd voorzitter
Rita Dufrenne, lid
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 2 (okt.) 18 sept.
Nr. 3 (nov.) 16 okt.

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

Openingstijden Kerkhof
Van 9.00 tot 17.00 uur

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

Za. 2 sept.
18.45 uur

Zo. 3 sept.
09.30 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor: Missa Sancti 
Johannis Baptistae van Vermulst

Za. 2 sept.

Zo. 3 sept.
11.00 uur 

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 9 sept.

Zo. 10 sept.
09.30 uur

Geen viering

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

Za. 9 sept.
18.45 uur

Zo. 10 sept.
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee / 
Pastor Wigchert
Mariakoor 

Za. 16 sept.
18.45 uur

Zo. 17 sept.
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

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

Za. 16 sept.

Zo. 17 sept.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistie-/Gezinsviering
Kapelaan Warnaar
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Za. 23 sept.

Zo. 24 sept.
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Laurentiuskoor (heren): 
Missa in honorem Sanctae 
Luciae van Boltazzo

Za. 23 sept.
18.45 uur

Zo. 24 sept.
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang

Za. 30 sept.
18.45 uur

Zo. 1 okt. 
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

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

Za. 30 sept.
 

Zo. 1 okt. 
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering 
Deken Cassee
JKH

Za. 7 okt. 

Zo. 8 okt. 
09.30 uur

Geen viering 

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Laurentiuskoor (dames): 
Missa Pro Europa

Za. 7 okt. 
18.45 uur

Zo. 8 okt. 
11.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Mariakoor 

Eucharistieviering
Kapelaan 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. 

Onze Bisschoppen nodigen 
ons uit mee te gaan op bede-
vaart naar Assisi in mei 2018. 
Na het succes van 2015 naar 
Rome hopen zij op een eve-
naring daarvan. 

Er zijn twee mogelijkheden:
• Busreis van 28 april t/m  

6 mei: kosten ± € 800
• Vliegreis van 30 april t/m  

5 mei: kosten ± € 750

De bedevaart staat in het 
teken van de Heilige Fran-
ciscus en Clara. Er zijn heel 
veel bezienswaardigheden 
in Assisi en ook de mooie 
streek rondom zal zeker 

bezocht worden. Gezinnen en 
jongeren zijn ook van harte 
welkom en krijgen een eigen 
programma aangereikt. Het 
verblijf in het hotel is op basis 
van half-pension. Bedevaart-
gangers uit dezelfde regio 
worden zoveel mogelijk bij 
elkaar in één hotel geplaatst. 
Binnenkort volgt een informa-
tiebijeenkomst. 
Als u nu reeds de gedachte 
heeft om mee te gaan, dan 
kunt u zich alvast melden bij 
de ambassadeur van onze 
regio: Piet van der Horst, 
tel.nr.: 06-30267630 
of per e-mail: 
info@regioheemskerk.nl. 

BISDOMBEDEVAART ASSISI 2018


