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Genet komt uit Afrika, uit het 
land Eritrea, waaruit haar man 
wegvluchtte naar Soedan van-
wege de politieke oorlog met 
Ethiopië en na wat omzwervin-
gen is hij in Nederland beland. 
Niet lang daarna is Genet hem 
gevolgd en zij woont nu alweer 
22 jaar hier en verlangt niet 
terug naar Eritrea, want daar 
is het nog steeds onrustig.

Hoe het begon
Pepita maakte schoon bij de 
Hoogovens en een Spaanse 
vriendin die daar ook werkte, 
had een schoonmaakbaantje 
in het Parochiecentrum. Deze 
vriendin ging echter terug 
naar Spanje en vroeg aan 
Pepita of zij haar werk wilde 
overnemen en zo geschiedde. 

De dames die zeer regelmatig in onze Parochie het 
nodige schoonmaken, doen misschien wel onopvallend, 
maar uitermate noodzakelijk werk. Ga maar na bij uzelf: 
Als het toilet niet minstens twee keer per week wordt 
schoongemaakt, de douche niet uitgelapt, de kamer niet 
gezogen, de kookpitten of kookplaat niet gereinigd en 
de gootsteen niet gesopt worden, dan vinden we het al 
gauw een onfrisse boel. We zijn erg gesteld op hygiëne 
en dat willen we graag zo houden, anders krijgen bacte-
riën de overhand met alle gevolgen van dien. Dus de da-
mes van de schoonmaak (waar zijn trouwens de heren?) 
zijn onmisbaar en verdienen onze aandacht en respect.

Nu doet Pepita daar al vanaf 
1994 de schoonmaak. 
Genet heeft toen ze nog in 
Soedan woonde tot God gebe-
den dat ze in het nieuwe land 
graag vlakbij een kerk wilde 
komen te wonen en haar ge-
bed werd verhoord: ze woont 
op nog geen honderd meter 
van de Laurentiuskerk. Ze is 
in Eritrea katholiek opgevoed, 
zat op een katholieke school 
en wilde graag in onze Paro-
chie ingeschreven worden. Ze 
kende hier natuurlijk helemaal 
niemand, sprak de taal niet 
en heeft bij Pastoor Cassee 
aangebeld met de vraag (in 
het Engels) of hij haar wilde 
inschrijven en of hij misschien 
werk voor haar had. Dat had 
hij en zij kon gaan schoonma-
ken in de bijvertrekken van de 
Mariakerk en dit doet Genet 
nu al weer 15 jaar. 

Eén grote familie
Beide dames doen dit werk 
graag. Voor Pepita is het 
gezellig, ze heeft graag veel 
mensen om zich heen, want 
ze is alleen aan het werk als 
er andere mensen in het Paro-
chiecentrum zijn, dit ook met 
het oog op de veiligheid. Het 
voelt als één grote familie en 
het is fijn om daar deel van 
uit te maken. Genet vertelt 
dat als ze aan het werk is, 
haar hart blij is en ze vaak 
in gesprek is met de Heilige 
Geest. Ze kunnen het best 
nog een tijdje volhouden, die 
paar uur per week en vinden 
het geen vervelende job, maar 
eerder dankbaar werk door de 
complimentjes die ze krijgen 
dat alles er zo schoon en fris 
uitziet; vooral na een vakantie 
is iedereen weer blij wanneer 
ze terug zijn! 

Spik en span
Op mijn vraag: hebben jullie 
wel eens gekke, vieze, span-
nende dingen meegemaakt 
of is dat beroepsgeheim, 
kreeg ik verrassend toch een 
antwoord. Mensen hebben 
wel eens een ongelukje op 
het toilet en dan heb je extra 
schoonmaakwerk. Ook veel 
kinderen maken gebruik van 
de faciliteiten en dan gebeurt 
er wel eens wat. Maar geen 
probleem, de dames maken 

het zo weer “spik en span”. 
Het gebeurt ook wel eens 
dat bij het doortrekken van 
het toilet dat de dames gaan 
schoonmaken, het toilet blijft 
doorlopen en dan moet je snel 
handelen wil je geen waterbal-
let krijgen. En in de keuken 
trof Pepita op een keer een 
heel natte zwarte vloer aan en 
dat kwam door de vele kof-
fiefilterzakjes die door de af-
valzak heen waren gelekt; dat 
zal je thuis niet snel meema-
ken. Bij zwaar werk, zoals het 
afhalen van gordijnen en het 
lappen van de hoge ramen, 
worden beiden geholpen door 
wat extra dames.

Uit grootmoeders tijd
Ze kopen uiteraard niet zelf 
hun schoonmaakmiddelen, 
maar de beheerders van beide 
locaties schaffen de produc-
ten aan. Zij geven echter wel 
aan met welke schoonmaak-
producten zij het liefst wer-
ken, omdat deze uit ervaring 
het beste resultaat geven. 
Beide dames gebruiken mid-
deltjes uit grootmoederstijd 
en op mijn vraag of ze nog 
schoonmaaktips hebben voor 
de lezers van deze Helm ver-
telden ze dat citroensap een 
prima schoonmaak-resultaat 
geeft, cola in het toilet een 
goede ontkalker is en je bij 
een bepaalde winkel (ik maak 
geen reclame, maar het is de 
Action) kun je grijze wonder-
sponsjes kopen die uitsteken-
de vlekkenverwijderaars zijn. 
Voor een verstopte gootsteen 
is warm water met zout of 

soda en citroensap een uitste-
kend middel in plaats van  de 
geijkte gootsteen-ontstoppers, 
die best prijzig kunnen zijn. 
Wel een tijdje laten staan 
voor u het doorspoelt. Nadat 
u de kranen en wasbak hebt 
schoongemaakt moet u deze 
nawrijven met keukenrolpa-
pier; ze gaan dan ontzettend 
glanzen. Ik zou zeggen: doet u 
er uw voordeel mee!

Nog meer vrijwilligerswerk
Naast dit schoonmaakwerk is 
Pepita ook vrijwilligster bij de 
KiCa-Club, maakt ze pakket-
jes van de Helm die in tassen 
gaan voor de verschillende 
wijken en zingt ze bij Koor 
Intermezzo. Toen ze met het 
schoonmaakwerk begon, was 
dat het jaar dat haar oudste 
zoon zijn Eerste H. Communie 
deed en heeft ze ook bij die 
groep meegewerkt. In die tijd 
bestond ook de vertelkring 
met Marjo Merse en ook daar 
droeg ze haar steentje aan bij, 
zo ook aan de kinderneven-
diensten. Al met al dus een 
bezige bij.

Genet helpt mee met de voor-
bereiding van knutselwerkjes 
voor de KiCa-bijeenkomsten 
en is aanwezig om te helpen 
bij bijvoorbeeld de Kerst-
bioscoop.

Als je de inzet van deze dames 
allemaal leest, vind ik dat ze 
de hemel verdienen, al denken 
zij daar zelf anders over! 

Rita Dufrenne

Geen Hollandse namen
Pepita Miralles maakt alle 
vertrekken schoon in het Pa-
rochiecentrum van de Lauren-
tiuskerk en Genet Twelde doet 
ditzelfde werk in de bijvertrek-
ken van de Mariakerk. De 
dames hebben mooie namen, 
die niet echt Hollands klinken 
en ik wilde graag wat van hun 
achtergrond weten.

Pepita is geboren in Spanje 
in het plaatsje Nazareth (hoe 
toepasselijk!) en is in 1962 
op zevenjarige leeftijd met 
haar moeder naar Nederland 
gekomen. Haar vader was 
hier al twee jaar werkzaam 
bij de Hoogovens en ze heeft 
hier altijd naar tevredenheid 
gewoond.

Genet Twelde en Pepita Miralles maken zeer regelmatig in onze 
Parochie het nodige schoon! Zij doen misschien wel onopvallend, maar 
uitermate noodzakelijk werk! 

In totaal zijn in 2017 door het Wijkcontact 1.622 bezoeken 
afgelegd.

Doopsel 19 Huisbezoek 566
Huwelijk / Jubileum 10 Altaarbloemetje 68
Jarigen 428 Kerstattenties 215
Rouw - nabestaanden 150 Communie-thuis 166
   
Het Parochiebestuur hoopt van harte dat dit belangrijke 
werk blijvend kan worden voortgezet. Wat zou het goed zijn 
als wij nadenken over “wat zou ik kunnen doen?”.

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie? Neemt u 
dan even contact op met het Parochiesecretariaat.

Het Wijkcontact, Jo Moerel

WIJKCONTACT IN 2017



Vrijwilligers
Met grote waardering 
mocht ik tijdens de jaarwis-
seling de inzet vermelden 
van jong en ouder om ook 
in 2017 tijd en talenten te 
geven aan liturgie, diaco-
nie, catechese, organisatie, 
kerkhof en tuin.
Bij verjaardagen feliciteren 
we met een kaart vrijwil-
ligers en in 2017 mocht de 
dank extra benadrukt wor-
den door Jaap Bart te eren 
met de Bavo-onderschei-
ding voor vele jaren diverse 
taken in ons midden. Aan 
IJs Bruin mocht de eer van 
Gregorius gegeven worden: 
in het spoor van zijn vader 
Theo is IJs 50 jaar koor-
lid. Aan Paul Bleeker is als 
dank van de Parochie de 
paaskaars overhandigd voor 
alle taken die hij in ons 
midden doet.

Jaar 2017
Het is 24 juni 2017 als in 
de Bavokathedraal Antoon 
Goos en Teun Warnaar tot 
Priester worden gewijd. 
Antoon is werkzaam in 
Volendam en Teun in de 
regio Heemskerk. Bij de 
taak van Kapelaan Teun 
hoort zorg en aandacht 
voor jeugd en jongeren. Via 
Facebook is kleurrijk te zien 
hoe divers de activiteiten 
zijn, mede ook door toege-
wijde vrijwilligers. 

In 2017 kreeg de regio 
naast de PCI-raden in de 
parochies, ook een over-
koepelend bestuur met 
door de Bisschop benoem-
de leden Gerard Anink, 
Richard Numan en Bas 
Admiraal. 

In 2017 is de toren van de 
Mariakerk in de steigers 
gezet voor groot ouder-
houd.

Na Kerst
Na kerst mag dankbaar 
klinken hoe in allerlei toon-
aarden kerst gevierd is. 
Ook mijn grote dank aan 
allen die kaarten stuurden, 
vaak met zorg gekozen, 
vaak ook zelf gemaakt. 
Ook kaarten met goede 
woorden, die onderstrepen 
onze verbondenheid in de 
Heemskerkse Parochie. 

Dank ook als mij vanuit het 
Bestuur gemeld wordt dat 
jong en ouder in Vietnam 
niet vergeten worden. Na 
die melding is mijn gewoon-
te om de gevers met een 

kaart uit Vietnam te bedan-
ken.

Vietnam
In oktober was ik voor de 
28-ste keer in het regen-
achtige Vietnam. Het plan 
is vanwege bijzondere 
dagen Derde Paasdag voor 
de 29-ste keer te gaan. De 
moeder van mijn vriend en 
tolk Ngoc Ahn is dan een 
jaar overleden en vanwege 
de Paas kon ik daar toen 
niet heen gaan. Nu bij de 
jaardienst ben ik present 
om zo dank te zeggen voor 
de vele keren van gastvrij 
onthaal. 

Ook de zoon van mijn tolk 
trouwt met een meisje uit 
Binh Dong en na de sluiting 
van de rouwperiode kan het 
huwelijk gevierd worden. 
Beide bijzondere dagen vier 
ik in de kerk H. Hart te Binh 
Dong.

14 februari Aswoensdag
Kerst is nog maar pas voor-
bij of Pasen vraagt onze 
aandacht. Dit jaar is het 
vroeg Pasen en daarom 
wordt woensdag 14 februari 
van harte weer voor jong en 
ouder een bijzondere dag. 
Dan begint in onze kerk 
de Vastentijd, de veertig-
dagentijd. Samen gaan we 
op weg naar de dagen van 
Palmzondag, Witte Donder-
dag, Goede Vrijdag, Paas-
zaterdag. Door die dagen 
heen komen we dan uit bij 
Pasen: het feest van “Ik 
leef en jij zal leven”. 

Aswoensdag is de start van 
de Vastentijd en van harte 
denken we aan medebur-
gers die als moslim hun 
Vastentijd, hun ramadan 
betekenis geven. Van harte 
zijn op Aswoensdag ook 
weer de communicantjes 
en vormelingen met hun 
families present. Mogen u, 
jij en ik van de Vastentijd 
een bijzondere tijd maken! 
De viering, om 19.00 uur in 
de Mariakerk, begint met 
het Askruisje…”Gedenk 
mens”. 

Met groet, 
Mede namens Kapelaan 
Teun Warnaar,

Ton Cassee
Deken

Op de eerste donderdag van 
februari, 1 februari, gaan we 
het tijdens de kindermiddag 
hebben over de barmhartige 
Samaritaan. We leggen uit 
wat barmhartig zijn is. In grote 
lijnen is het dat we zorg moe-
ten hebben voor elkaar. Dat 
we onszelf niet op de eerste 
plaats zetten, maar denken 
aan onze naaste. Wie is onze 
naaste? Hoe leven wij? Hoe 
wil Jezus dat wij met elkaar 
omgaan?

Op 14 februari is het Aswoens-
dag. Om 19.00 uur is er dan 
een Eucharistieviering in de 

In februari komen we weer bij 
elkaar en dan gaan we Carna-
val vieren. Carnaval behoort 
tot de christelijke feesten en 
dat begint de zaterdag vóór 
Aswoensdag en duurt drie 
dagen. Wij gaan niet verklap-
pen wat we gaan doen tijdens 
deze avond, die zoals vorig 
jaar met (natuurlijk!) een 
polonaise gaat beginnen, 
maar wij hopen op een zeer 
geslaagd carnavalsfeest. We 
zullen de kinderen ook uit-
leggen dat Carnaval gevierd 
wordt ter voorbereiding op de 
Vastentijd die dit jaar begint 
op 14 februari, Aswoensdag. 

Mariakerk. We kunnen dan een 
askruisje op ons voorhoofd krij-
gen, als teken dat we ons gaan 
inzetten om ons goed voor te 
bereiden op het Paasfeest. 
Deze dag is het begin van 
de Vastentijd. Op zondag 18 
februari is de Eucharistieviering 
in de Mariakerk om 11.00 uur 
met de medewerking van het 

Zoals gewoonlijk zullen we 
alle kinderen en hun gezinnen 
uitnodigen om de bijzondere 
viering van Aswoensdag te 
komen meemaken in de 
Mariakerk om 19.00 uur. 

Pilar Casanova

Jeugdkoor De Heemsklokjes. 
Het is dan de eerste zondag 
van de Vastentijd. 

De volgende kindermiddag 
is de donderdag daarop, 22 
februari. We gaan dan nog 
even in op de vastentijd en de 
verzoening. Gelukkig is het dan 
even vakantie. We zien elkaar 
dus best vaak in februari. Alles 
om ons goed voor te bereiden 
op Pasen en op de Eerste H. 
Communie.

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

EERSTE H. COMMUNIE EN GEZINSVIERINGEN

KICA NIEUWS

In de Helm van november liet 
ik u weten dat drie jongeren 
zich aangemeld hadden om 
deel te nemen aan ons Vorm-
selproject. Gelukkig zijn er 
intussen zeven bijgekomen en 
bestaat de groep nu uit tien 
jongeren. 

In januari was het thema “Bij-
bel” en hebben we met de 
kinderen besproken hoe je 
een bepaalde tekst kunt vin-
den. Ze kregen ook een paar 
opdrachten die ze moesten 

Deze Alpha-cursus begint op 
dinsdagavond 13 februari. We 
hopen dan weer vele deel-
nemers te mogen begroeten 
voor die bijzondere geloofs-
cursus. Dat die bijzonder is 
mag je wel stellen, want deze 
cursus heeft inmiddels een 
bereik van miljoenen men-
sen over de gehele wereld. 
De aantrekkingskracht zit 

opzoeken. Kapelaan Teun 
vertelde het verschil tussen 
het oude en nieuwe testa-
ment. Het scheppingsverhaal 
hebben we besproken en 
als afsluiting een knip- en 
plakpuzzel gemaakt over de 
namen van de zonen van 
Jacob.

Op vrijdag 9 februari hebben 
we onze eerste regio-bijeen-
komst. We komen om 17.00 
uur samen in De Klop, naast 
de kerk van Uitgeest en zul-

niet alleen in de geestelijke 
inhoud over het christelijk 
geloof, maar zeker ook in de 
gezamenlijke warme maal-
tijd waar we elke avond mee 
beginnen. Om 18.30 uur 
staat de tafel gedekt en kun 
je gratis aanschuiven. Want 
dat is ook een kenmerk, de 
cursus is gratis, een vrijwillige 
bijdrage mag natuurlijk altijd. 
We mogen deze keer ook 
enkele bijzondere sprekers 
begroeten, zoals Bisschop 
Jan Hendriks die zal vertellen 
over ‘Hoe het zit met de kerk’. 
Dr. Michel Versteegh, die als 
Thorax-chirurg verbonden is 
aan het LUMC (Leids Univer-
sitair Medisch Centrum), zal 
spreken over zijn werk en zijn 

len hier kennismaken met de 
vormelingen van Uitgeest. Dit 
is ook een grote groep:
12 aanmeldingen! 

Elly Dantuma

spiritueel leven als lid van de 
Franciscaanse lekenorde. 

We komen bijeen gedurende 
10 avonden in de periode 
13 februari t/m 24 april van 
18.30 – 21.00 uur. Op 24 
maart houden we een kloos-
terdag. Wie meer wil weten 
over het christelijk geloof in 
God, Vader, Zoon en Geest 
of zich daar meer in wil ver-
diepen is van harte welkom 
in de Grenspost aan de Van 
Riemsdijklaan 120 (naast de 
Apostelkerk), Beverwijk. Voor 
meer informatie en/of aan-
melding kun je bellen met 
Henk Niesten: tel.: 294367 
of mailen: hjozefniesten@
planet.nl. 

JOPH-NIEUWS

ALPHA-GELOOFSCURSUS GAAT WEER VAN START

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 opge-
nomen in het ziekenhuis...

Zijn er soms nog andere 
bijzonderheden of wensen?

Laat het graag even 
weten aan het Parochie-

secretariaat, tel.: 232220.



Afgelopen jaar april 2017 heb ik zelf mogen ervaren wat wij 
als MOV tot nu toe hebben bereikt met ons project voor de 
schoolkinderen in Addis Abeba. In vogelvlucht geef ik u een 
deel van het verslag vanaf het moment dat wij zijn gestart in 
2009 met ons project.

Ons eerste doelstelling was om ervoor te zorgen dat honderd 
kinderen uit een van de armste sloppenwijken in Addis Abeba 
de kans kregen om naar school te kunnen gaan. Wij zijn eerst 
op zoek gegaan naar sponsorouders voor deze kinderen die 
het mogelijk maakten dat zij vijf jaar lang onderwijs konden 
volgen. In eerste instantie vroegen wij een bedrag van € 40 
per jaar. Hiervoor kregen de kinderen een schooluniform en 
de benodigde schoolspullen. In de loop van de jaren is het 
bedrag verhoogd naar € 60, zodat er ook wat extra was voor 
de gezinnen van deze kinderen. Een aantal kinderen heeft 
na het doorlopen van het basisonderwijs de kans gekregen 
om verder te leren en inmiddels is de eerste afgestudeerd en 
klaar om de arbeidsmarkt op te gaan. 

Naast de schoolkinderen hebben twintig jonge vrouwen de 
kans gekregen een beroepsopleiding te volgen en ook zij heb-
ben de opleiding afgerond en kunnen aan het werk. Zij zijn 
een grote steun voor hun familie nu zij een baan hebben. 

Wij zijn ook erg blij dat ons project door de hele regio wordt 
gedragen. Dankzij de steun die wij krijgen vanuit Heemskerk, 
Beverwijk, Uitgeest en Castricum is het ons gelukt om al het 
bovengenoemde te realiseren. 

Ivonne Brakenhoff (tel.: 06-37654557)

UIT HET BESTUUR

Aan het begin van een nieuw 
kalenderjaar opent Hans Duin 
de vergadering van het Loca-
tieteam Heemskerk met een 
gebed van Peer Verhoeven: 
‘Deze Dagen’. Een gebed dat 
eindigt met: ‘God geve ons 
een zalig jaar’, waar wij ons 
als Bestuur en Locatieteam 
graag bij aansluiten! 

Evaluatie kerst- en 
nieuwjaarvieringen
Deken Ton Cassee en Kape-
laan Teun Warnaar tonen zich 
zeer content met de mooie 
vieringen rond kerst en nieuw-
jaar. Er was sprake van druk 
kerkbezoek, sfeervolle vie-
ringen en een meer dan uit-
stekende collecte-opbrengst. 
Met de ondersteuning van 
vele vrijwilligers konden al 
deze vieringen plaatsvinden, 
waarvoor onze hartelijke 
dank! Toch werden er ook 
enkele leerpuntjes genoteerd. 
Het zou goed zijn als koren 
bij zowel intrede als slot zou-
den opteren voor liederen die 
door iedereen kunnen worden 
meegezongen om zo steeds 
samen liturgische invulling te 
geven aan: ‘het volk viert’. Het 
afstemmen van de verwar-
ming op een grote mensen-
massa blijkt niet altijd even 
gemakkelijk, maar weest u 
ervan overtuigd: onze kosters 
doen hun uiterste best om de 
kerktemperatuur optimaal in 
te stellen! Dat onverlaten het 
noodzakelijk vonden om de 
verlichting in de kerstboom 
van de Laurentiuskerk buiten 
stuk te knippen, getuigt van 
weinig respect. Meer dan 
aangifte doen bij de politie 
kun je dan helaas niet...

Onderhoud orgel 
Mariakerk
Na afstemming met en onder-
zoek door onze organisten Jan 
Mooy en Jos Herfs is beslo-
ten het orgel van de Maria-
kerk een onderhoudsbeurt 
te geven. In het bijzonder de 
elektrische en mechanische 
systemen van de speeltafel 
dienen zorgvuldig te worden 
doorgelicht en afgestemd. Wij 
hopen dat onze organisten 
na deze noodzakelijke onder-
houdsbeurt weer de juiste 
‘hemelse klanken’ weten te 
vinden!

Verhoging bijdrage aan het 
Noodfonds
Naast een bijdrage aan de 
werkzaamheden van de 
Parochiële Caritas Instel-
ling in Heemskerk geeft ons 
Bestuur ook een bijdrage 
aan het Noodfonds. Doel van 
het Noodfonds is om direct 

hulp te kunnen verlenen aan 
mensen die voor onverwachte 
uitgaven komen te staan. Het 
Noodfonds is een initiatief 
vanuit de Raad van Kerken 
Heemkerk. Besloten is om 
onze bijdrage aan het Nood-
fonds substantieel te verho-
gen (van € 700 naar
€ 1.500 per jaar) om daar-
mee ook via het Noodfonds 
meer invulling te kunnen 
geven aan onze diaco-
nale opdracht van ‘kerk, 
wij samen’. Wij zien het 
Noodfonds Heemskerk als 
separaat orgaan naast onze 
eigen caritas-instelling, die in 
samenspraak met onze zus-
terparochies in Uitgeest en 
Castricum ook nieuwe diaco-
nale initiatieven gaat ontplooi-
en. In lijn met de visie van 
Paus Franciscus wenst het 
Parochiebestuur meer finan-
ciële ruimte te creëren voor 
onze belangrijke diaconale 
opdracht: ‘leef in solidariteit 
met armen en vluchtelingen, 
zieken en eenzame mensen 
ongeacht hun achtergrond, 
ras of geloof.’

Flinke groep vormelingen 
in 2018
Kapelaan Teun Warnaar 
spreekt enthousiast over de 
samenstelling van de Vorm-
selgroep in onze regio: maar 
liefst 22 jongeren uit onze 
regio zullen dit jaar gevormd 
gaan worden! Mede door het 
gebruik van Facebook, maar 
ook door de deelname aan 
bijvoorbeeld sporttoernooien 
lijkt er bij de jongeren (en hun 
ouders) een nieuwe dynamiek 
met meer openheid te ont-
staan. Waar mogelijk willen 
wij Kapelaan Teun van harte 
ondersteunen om de jongeren 
(nog meer) bij onze Parochie 
te betrekken. In dat licht zijn 
wij ook zeer content met de 
enthousiaste wijze waarop 
Dominique Hoogeland-Van 
den Berg sinds enkele maan-
den de dirigeerstok van de 
JKH heeft opgepakt. Een 
uitstekende en bomvolle JKH-
viering op kerstavond met een 
goede performance van koor 
en combo! Chapeau! 

Volgende vergaderingen
De eerstvolgende vergadering 
van het Bestuur van de perso-
nele unie is op 25 januari. 
Het Locatieteam Heemskerk 
komt op 15 februari 2018 
weer bijeen.

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Op zondag 18 februari wordt 
de Eucharistieviering van die 
ochtend uitgezonden vanuit de 
Mariakerk m.m.v. het Jeugd-
koor De Heemsklokjes. 

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

HEEMSKERK FM

ALLERHEILIGSTE
De uitstelling van het Allerhei-
ligste vindt plaats elke eerste 
vrijdag van de maand in de 
Laurentiuskerk van 13.30 

tot 15.30 uur. 

NEEM OOK EEN 
KIJKJE OP DE 

VERNIEUWDE WEBSITE 
VAN ONZE PAROCHIE:

www.laurentius-
maria.nl

EUCHARISTIEVIERING HUIZE ST. AGNES

Graag nodigen wij alle paro-
chianen uit om in februari en 
maart naar drie catechese-
avonden te komen. Op de eer-
ste avond zullen we naar een 
korte film kijken over Jezus en 
het ontstaan van onze kerk. 
Een echte aanrader voor wie 
meer wil weten over het katho-
lieke geloof. Ook lezen we bij 
deze ontmoetingen samen 
uit de Bijbel en proberen wij 
hierbij uw vragen te beant-
woorden. Naar behoefte zul-
len we ook een vervolg geven 
aan deze catechese-avonden, 
waarbij u zelf mag aangeven 
welke thema’s u behandeld 
zou willen zien. 

De catechese-avonden worden 
begeleid door kapelaan Teun 
Warnaar en zijn op de woens-
dagavonden 7 februari en 7 en 
21 maart in de Esplanadezaal 
van de Mariakerk en zijn van 
19.30 uur tot 21.00 uur.
De bijeenkomsten zijn geschikt 
voor volwassenen en jongeren 
(vanaf 16 jaar). Om rekening 
te kunnen houden met het 
aantal zitplaatsen en andere 
praktische zaken, vragen wij 
u ons te laten weten als u 
van plan bent naar de bijeen-
komsten te komen. Dit kan 
via email of telefoon: Teun 
Warnaar: warnaar@dds.nl of: 
06-13997625. Graag tot ziens 
op de catechese-avonden!

Kapelaan Teun Warnaar

CATECHESE-
AVONDEN

Wat hebben we weer een 
gezellige middag gehad op 17 
december! De zaal was hele-
maal vol met enthousiaste 
kien-fanaten. Ook waren er 
veel jongeren. hetgeen ook 
weer hoopvol is voor de toe-
komst. En natuurlijk waren 
er prachtige prijzen waar-
voor ik alle middenstanders, 
bedrijven en particulieren 
heel hartelijk wil bedanken 

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.

Om alvast te noteren: in 
februari en maart zullen 
we in vijf bijeenkomsten op 
woensdagochtend het gehe-
le Marcusevangelie lezen 
en beluisteren. En wel als 
goede buren: mensen van de 
Laurentius-Mariaparochie en 
de Protestantse Gemeente 
Heemskerk samen. Op 21 
en 28 februari en op 7, 14 
en 21 maart is iedereen 
welkom in de Esplanadezaal 

en ook al onze vrijwilligers 
voor hun inzet om dit moge-
lijk te maken. Het was echt 
fantastisch en we hebben het 
prachtige bedrag van € 3.750 
bij elkaar gekiend. Dus men-
sen, nogmaals heel hartelijk 
bedankt! We zijn er heel blij 
mee en vooral de mensen die 
nu mee kunnen naar Lourdes 
en daar gaat het toch om! 
Tevens meld ik u dat we dit 
jaar van 9 tot 14 mei naar 
Lourdes gaan. Wilt u mee?  
Dan horen wij dat graag.

Bets Portegies (tel: 235573)
Joke Hoogeland (tel: 243970)

van de Mariakerk aan de 
Spoellaan, steeds van 10.00 
tot 11.15 uur. Een mooie 
gelegenheid om het Evange-
lie eens helemaal te lezen 
én om erover in gesprek 
te gaan met anderen. De 
ochtenden worden begeleid 
door kapelaan Teun Warnaar 
en predikant Marco Visser. 
Aanmelden kan via e-mail: 
warnaar@dds.nl of 
marcovisser64@kpnmail.nl.

TERUGBLIK KIENEN VOOR LOURDES

OECUMENISCH BIJBELLEZEN IN DE 
VEERTIGDAGENTIJD



Uit het Doopboek
22 dec. Jesslynn van der
 Vaart, Esbjerg 
 (Denemarken)
26 dec. Thijs Stokman 
 Kalverkamplaan 17, 
 Uitgeest
14 jan. Ronan Mooldijk
 Lunenburg 11

Uit het Rouwboek
14 dec. Theophilis Kint (98)
 Veluwelaan 85, 
 Amsterdam
22 dec. Magdalena Boon-
 Slotemaker (65)
 Beeckzanglaan 1b, 
 Beverwijk
3 jan. Anna Weisscher-van 
 Lieshout (74)
 A. Jacobsstraat 125
4 jan. Jacoba Muschter-
 Hoogzaad (84)
 Eenigenburg 34
6 jan. Clasina Dekker-Dorff 
 (84)
 Heemswijk 1, K131

10 jan. Anna de Boer-
 Schellevis (79)
 Jonkheer Geverslaan 
 18

Opbrengst collectes
16/17 dec. 3    952,60
23-26 dec. 3 6.849,31
30 dec-1 jan. 3    738,90
6/7 jan.  3    633,40
13/14 jan. 3    646,20

Kerkbijdrage
Op 16 januari jl. heeft de 
Actie Kerkbalans in onze 
Parochie over het jaar 2017 
het prachtige resultaat 
bereikt van 3 87.918,08. 
Aan allen die hieraan hebben 
bijgedragen uiteraard onze 
hartelijke dank! Ook voor alle 
nieuwe aanmeldingen 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, gedele-
geerd voorzitter
Rita Dufrenne, lid
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 7 (mrt.) 12 februari
Nr. 8 (april) 12 maart

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 
aangeleverde kopij. 

Anoniem ingezonden stuk-
ken worden niet geplaatst.   

7 febr. Eerste Catechese-avond (Mariakerk, 
 19.30-21.00 uur)
9 febr.  Regiobijeenkomst JOPH (De Klop, 17.00 uur)
13 febr. Start Alpha-cursus (De Grenspost Beverwijk,
 18.30-21.00 uur)
14 febr. Aswoensdag
18 febr. Uitzending Radio Heemskerk (vanaf 18.00 uur)
21 en 28 febr. Bijeenkomst Oecumenisch bijbellezen in 
 Veertigdagentijd (Mariakerk, 10.00-11.15 uur)
22 febr.  Kindermiddag Eerste H. Communie 
 (Mariakerk, 16.00 uur)
7 en 21 mrt. Tweede en derde Catechese-avond 
 (Mariakerk, 19.30-21.00 uur)
7-14-21 mrt. Bijeenkomst Oecumenisch bijbellezen in 
 Veertigdagentijd (Mariakerk, 10.00-11.15 uur)

ROUWBEGELEIDING
Voor rouwbegeleiding kunt u contact opnemen met Elsa 

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

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

Za. 3 feb. 

Zo. 4 feb.
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang met Cantor

Za. 3 feb. 
18.45 uur

Zo. 4 feb.
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Eucharistieviering
Deken Cassee
JKH

Za. 10 feb.
18.45 uur

Zo. 11 feb.
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Laurentiuskoor: Missa Tertia van 
Bardos

Za. 10 feb.

Zo. 11 feb.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang

Wo. 14 feb.
19.00 uur
Aswoensdag

Eucharistieviering
Deken Cassee/Kap. Warnaar
Samenzang

Za. 17 feb.
18.45 uur

Zo. 18 feb.
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor (heren): 
Gregoriaans: Missa XVII

Za. 17 feb.

Zo. 18 feb.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistie-/Gezinsviering
Kapelaan Warnaar
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Za. 24 feb.

Zo. 25 feb.
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Laurentiuskoor (dames): Missa 
Quarta van Jaspers

Za. 24 feb.
18.45 uur

Zo. 25 feb.
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 3 maart
18.45 uur

Zo. 4 maart
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor (heren): Missa 
“O Quam gloriosum” van 
Vranken

Za. 3 maart

Zo. 4 maart
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
JKH

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.

Openingstijden Kerkhof

Van 9.00 tot 17.00 uur

PROJECTEN VIETNAM 
DEKEN CASSEE

Voor de diverse projec-
ten in Vietnam, onder-
steund door Deken Ton 
Cassee, is al geruime tijd 
een apart bankrekening-
nummer geopend. Dit is: 
NL64 RABO 0312 3086 
39 t.n.v. RK Parochie H. 
Laurentius/H. Maria. Uw 
financiële steun is van har-
te welkom! 

Het Locatieteam

NOODFONDS
HEEMSKERK

In financiële 
noodsituaties,

Tel: (06) 16 57 09 46

Gironr.: 
NL10 INGB 000.8030.664


