
Jaargang 42
Nummer 8
April 2017 

Dit is een uitgave 
van R.K. Parochie 

H. Laurentius / H. Maria
Heemskerk

TWEE TORENS... 
ÉÉN PAROCHIE

In dit nummer o.a.: 

• Stille Kracht: de dames  
van de Kerkwas

• Nieuwe steen Priestergraf

• Oliewijding St. Bavo op 12 april

• Jongeren volleybaltoernooi op 
12 mei: meld je nu vast aan!

• Passie-/Paasconcert in de 
Laurentiuskerk op 12 april

DE DAMES VAN DE KERKWAS

ders onder de albe). Dat is 
dus heel wat! Dit alles moet 
gewassen, opgehangen om te 
drogen (veel stoffen mogen 
niet in de droger) en dan komt 
daarna nog het strijken. Dat is 
heel veel werk. Denkt u maar 
eens aan die grote altaardwa-
len of aan de superplies met 
vaak dat prachtige kant. Dat 
moet echt heel voorzichtig ge-
beuren. Nadat alles gestreken 
en opgevouwen is, kan het 
teruggebracht worden naar de 
desbetreffende kerk. 

Altaardwalen
Nog even iets over de altaar-
dwalen. Vroeger werd ieder 
altaar bekleed met drie dwa-
len: de Heilige Drie-Eenheid 
symboliserend. Twee altaar-
dwalen bedekten precies het 

Marthagroep
In de Mariakerk helpt de 
Marthagroep (dat is de groep 
die de kerk en de sacristie 
schoonmaakt en schoon 
houdt) alles bij elkaar te zoe-
ken wat gewassen moet wor-
den. Anny van Duivenvoorde 
wast dan alles, ook het was-
goed dat uit de keuken komt. 
Marja Buter neemt ook een 
deel van de was voor haar 
rekening, zoals de superplies 
en alben. 

Schone kleden met Pasen
U zult begrijpen dat vooral 
met de hoogtijdagen het erg 
belangrijk is dat alles schoon 
en mooi gestreken is en dat 
geldt in het bijzonder voor 
het Hoogfeest van Pasen, 
het belangrijkste feest van 
ons Christendom. Op de 
avond van Witte Donderdag 
na de viering wordt immers 
de gehele kerk ontdaan van 
kleden, bloemen; de beel-
den zijn bedekt met paarse 
kleden; de Godslamp en alle 
kaarsen worden gedoofd, om 
in de Paaswake, wanneer de 
nieuwe Paaskaars wordt bin-

nengebracht ten teken van 
de Verrijzenis van onze Heer, 
weer helemaal opgetuigd te 
worden.

Een dikke pluim
In de Laurentiuskerk zijn er 
gelukkig na de noodoproep 
van vorig jaar vier nieuwe 
dames aangetreden. Zij zijn 
al eerder in dit stuk genoemd. 
Zij vinden de was in een was-
zak in de kast in de sacris-
tie. Zij hebben deze taak in 
beurten van twee maanden 
verdeeld. Het rouleert dus 
steeds. Dat dit goed loopt is 
de zorg van An Bleeker die dit 
goed in de gaten houdt. 

Hoe dan ook: de kerkwas 
wordt in de beide kerken goed 
verzorgd. En deze dames ver-
dienen zeker een pluim! 

Misschien valt het u zo niet 
meteen op, maar als u erop 
let, ziet u echt wel dat alles 
schoon is. We mogen blij zijn 
met deze geweldige dames! 
Dank jullie wel!

Ria van den Berg

Wat doen de dames van de kerkwas eigenlijk zoal? Als 
u in de kerk komt, ziet u een mooi schoon kleed over 
het altaar liggen. Er worden ook doekjes gebruikt om de 
kelk te reinigen en nog een handdoek bij de handwas-
sing. Is dat alles? vroeg ik mij af. Dan valt het best mee. 
Maar ik heb het toch eens gevraagd aan de dames zelf. 
En zo kwamen we op een middag bij elkaar. Toen bleek 
pas hoeveel werk er verzet werd. Het was veel meer dan 
ik dacht! 

altaarblad en een derde hing 
aan de zijkanten af tot aan de 
grond. Onder de dwalen ligt 
het chrismale om de dwalen 
te beschermen tegen het in-
dringen van het chrisma, de 
olie waarmee het altaar bij de 
inwijding is ingewreven. Na 
het Tweede Vaticaans Concilie 
ligt er slechts één dwaal op 
het altaar en dat scheelt in de 
was, want de Laurentiuskerk 
heeft meerdere altaren: het 
Hoog-altaar, het Concilie-al-
taar en het Maria-altaar. Deze 
moeten allemaal regelmatig 
schone dwalen krijgen en ook 
de credens (dat is de tafel 
waarop vóór de viering de 
kelk, water en de wijn worden 
geplaatst) krijgt een schone 
dwaal.

Voorzichtig krabben
Het meeste werk is eerst het 
schoonmaken van de dwalen, 
want voordat deze de was 
ingaan, moet namelijk al het 
kaarsvet worden verwijderd. 
Dit komt voor bij het doven 
van de kaarsen. Als kaarsen 
worden uitgeblazen, komt er 
dikwijls kaarsvet op de dwa-
len. Vroeger kon het verwij-
derd worden met grof papier 
en een hete strijkbout. Maar 
tegenwoordig is bijna alles 
synthetisch en kan dat niet 
meer. Nu moet je heel voor-
zichtig krabben om het weg te 
krijgen.

Heel wat werk
De dames die de was verzor-
gen zijn: Anny van Duivenvoor-
de en Marja Buter, de zus van 
Deken Cassee (voor de Mari-
akerk) en An Bleeker, Gerda 
van Lieshout, Marja Slijkhuis 
en Nel Tambach (voor de 
Laurentiuskerk). 

Er bleek meer, veel meer te 
wassen dan ik dacht. Even 
een opsomming: altaardwa-
len, alben en superplies van 
de misdienaars en acolieten, 
vingerdoekjes, kelkdoekjes 
en handdoeken, die gebruikt 
worden bij de handwassing, 
ook doeken die gebruikt 
worden bij het H. Doopsel, 
amicten (een amict is een 
vierkante doek die de priester 
draagt over de hals en schou-

PASSIE-/PAASCONCERT 
LAURENTIUSKERK 12 APRIL
Het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor geeft samen met 
Vocalgroep Voice een concert in de Laurentiuskerk op 
woensdag 12 april. Het Mannenkoor en de Vocalgroep 
staan o.l.v. dirigent Martin Mans en worden begeleid door 
organist Dirk Out en pianist Mark Brandwijk. 

Aanvang van dit bijzondere concert is 20.00 uur (kerk 
open om 19.30 uur). Kaarten à € 12,50 in de voorverkoop 
zijn verkrijgbaar op het Parochiecentrum Laurentiuskerk 
en ook te bestellen via www.zimmk.nl. Vóór aanvang van 
het concert in de kerk kosten de kaarten € 15,00.

De dames van de Kerkwas met v.l.n.r.: An Bleeker, Anny van Duivenvoorde, Marja Slijkhuis en Gerda van 
Lieshout. Op de foto ontbreken: Marja Buter en Nel Tambach.



Mooi begin van 
veertigdagentijd
Op woensdagavond 1 april 
zijn we als Parochie samen 
de veertigdagentijd inge-
gaan. Het was heel mooi 
om te zien dat er ook vele 
kinderen en jongeren bij 
de viering van Aswoens-
dag aanwezig waren en het 
askruisje hebben ontvan-
gen. 

Ik heb van verschillende 
mensen mogen horen hoe 
ze op een creatieve manier 
invulling geven aan het 
vasten en ik vond het heel 
mooi om daarover te horen. 
Vele gezinnen hebben 
de veertigdagentijd weer 
opnieuw ontdekt als een 
waardevolle periode om 
je voor te bereiden op de 
herdenking van het lijden, 
sterven en verrijzen van 
onze Heer.

De Goede Week
Het einde van de veertig-
dagentijd is alweer in zicht: 
Laten we niet verflauwen, 
maar de tijd die nog rest 
goed gebruiken. De Goede 
Week begint op 9 april met 
Palmzondag, waarin we 
herdenken dat Jezus op 
koninklijke wijze werd ont-
vangen door de inwoners 
van Jeruzalem. Hij werd bin-
nengehaald met palmtak-
ken en iedereen riep van 
vreugde “Hosanna, geze-
gend is degene die komt in 
de naam van de Heer”. 

Zoals we weten, was de 
vreugde slechts van kor-
te duur. Na het Laatste 
Avondmaal dat we vieren 
op Witte Donderdag werd 
Jezus met een kus verra-
den door zijn eigen leerling 
Judas en werd hij voor Pila-
tus gebracht. Toen Pilatus 
de bevolking van Jeruzalem 
vroeg wat hij met Jezus 
moest doen was het luide 
antwoord “Kruisig Hem”. 

In deze week worden we 
als christenen uitgeno-
digd om deze dramatische 
momenten mee te leven 
met Jezus. We mogen door 
de vieringen van deze week 
heen iets ervaren van de 
grote liefde die Christus 
voor ons heeft, want het 

is uit liefde voor ons men-
sen dat Hij aan het kruis is 
gestorven. Ook mogen we 
ervaren dat de dood niet 
het einde betekent en nieu-
we kracht en hoop ontvan-
gen wanneer we met Pasen 
de verrijzenis vieren.

Chrismamis
Op woensdagavond 12 april 
in de Goede Week viert 
de Bisschop samen met 
vele priesters en diakens 
van Bisdom de Chrisma-
mis om 19:30 in de Bavo-
kathedraal in Haarlem. In 
deze speciale viering wor-
den door de Bisschop de 
heilige oliën gewijd: de olie 
van de geloofsleerlingen, 
de olie voor de zieken en 
het Chrisma. Deze laatste 
olie wordt gebruikt bij het 
Doopsel, het Vormsel en de 
Priesterwijding.

Alle vormelingen zijn van 
harte uitgenodigd bij deze 
viering. We zullen de oliën 
vanuit de kathedraal mee-
brengen voor het gebruik 
in onze Parochie. Verder 
hernieuwen de priesters en 
diakens tijdens de Chrisma-
mis de beloften van hun 
wijding ten overstaan van 
de Bisschop. Het zal voor 
mij de eerste keer zijn dat 
ik dit zal doen.

Vieringen met Pasen
We vieren het Paasfeest 
met Paaswaken in de 
Laurentiuskerk met het jon-
gerenkoor en in de Maria-
kerk met het Mariakoor. 
Op Paasmorgen vieren we 
het hoogfeest van Pasen in 
de Laurentiuskerk met het 
Laurentiuskoor. Op tweede 
paasdag is er een viering in 
de Mariakerk. 

Mede namens Deken Cas-
see en Kapelaan Mario 
Agius wens ik u allen een 
hele mooie tijd toe waarin 
we samen de belangrijk-
ste dagen van ons geloof 
mogen vieren.

Hartelijke groet,

Diaken Teun Warnaar

NOODFONDS
HEEMSKERK

In financiële 
noodsituaties,

Tel: (06) 16 57 09 46

Gironr.: 
NL10 INGB 000.8030.664

Het wordt druk deze maand 
bij de KiCa-Club. Op 6 april 
krijgen we gasten! De com-
municantjes komen gezellig 
op bezoek. Eerst zullen we 
kijken naar de film “The Mira-
cle maker” over het leven van 
Jezus en in het bijzonder over 
de gebeurtenissen tijdens 
de Goede Week en Pasen. 
Daarna gaan we samen aan 
de Palmpasenstokken wer-
ken. Wat zal het een mooi 
gezicht zijn op Palmzondag 
in de Mariakerk! Samen 
met alle katholieken over de 
hele wereld zullen we Jezus 
opwachten, die op een eze-
lin Jeruzalem binnenkwam 
en toegejuicht werd: leve de 
koning! De diepe betekenis 
van Palmzondag mag ons 
niet voorbijgaan: Laat Jezus 
in onze harten binnenkomen 
en laat de Goede Week een 
plekje krijgen in onze gezin-
nen, zodat het feest van 
Pasen zijn ware christelijke 
gezicht krijgt in ons midden. 
We wensen alvast iedereen 
een bezielende Goede Week 
en een Zalig Pasen.

Pilar Casanova

Op zondag 7 mei 
vindt een volley-
baltoernooi plaats 
in Leiden, speciaal 
voor katholieke 
jongerengroepen. 
Na het fantasti-
sche Oliebollentoernooi lijkt 
het ons leuk om ook hieraan 
mee te doen! Er is een poule 
van 12 tot 15 jaar en een 
poule van 16 tot 30 jaar. We 
hopen aan beide poules met 
jongeren van onze regio mee 
te kunnen doen. We verza-
melen om 8.00 uur al bij de 

In de Bijbel is te lezen: 
Gedenk uw leiders, die met u 
het geloof hebben gedeeld. 

Op donderdagavond 6 april 
is in het Parochiecentrum 
van de Laurentiuskerk om 
18.30 uur een gezinsactivi-
teit gepland. We gaan een 
Palmpasenstok versieren. De 
vraag is om zelf een Palmpa-
senstok mee te nemen. Wij 
zorgen voor de versiersels. 
Er zal uitleg over de Goede 
Week gegeven worden, dit 
is de week voorafgaand aan 
Pasen en die begint met 
Palmpasen op 9 april.

Op zondag 9 april om 11.15 
uur in de Mariakerk gaan we 
met de versierde Palmpasen-
stok in optocht door de kerk. 

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

toernooi. Noteer het alvast 
in je agenda en geef je, bij 
voorkeur vóór 10 april, op via 
sindo@xs4all.nl. Meer info op 
www.rkjleiden.nl/volleybal.

Kapelaan Mario Agius, 
Diaken Teun Warnaar en 
Sindo Núñez Queija

Een aantal leiders, die als 
priester in ons midden werk-
zaam zijn geweest, hebben 
hun rustplaats op ons mooi 
verzorgde kerkhof. Dat de 
steen van het priestergraf in 
de loop der jaren gebroken 
is en de namen nog vaag te 
lezen zijn, gaf een betrokken 
parochiaan het idee om in 
overleg met de beheerders 
van onze hof een prachtige 
nieuwe steen met leesbare 
namen aan te schaffen. Als 
Parochie Heemskerk zeggen 
we van harte: dank voor dit 
unieke geschenk!

Locatieteam Heemskerk
Pastoor-Deken Ton Cassee

Ondertussen zullen de kin-
deren van ons Jeugdkoor De 
Heemsklokjes zingen. Tijdens 
deze eucharistieviering zul-
len we ook het lijdensverhaal 
horen. 

Op Goede Vrijdag 14 april 
verwachten we de aanstaan-
de communicanten om 15.00 
uur in de Esplanadezaal voor 
hun kindermiddag. Aanslui-
tend is om 16.00 uur de 
Kruisweg. We staan dan stil 
bij de lijdensweg van Jezus 
met gebeden en zang van 
Jeugdkoor De Heemsklokjes. 

Na afloop is een kruishulde 
en daarbij kan een zelf mee-
gebrachte bloem worden 
neergelegd.

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

KICA NIEUWS

JONGEREN VOLLEYBALTOERNOOI

NIEUWE STEEN PRIESTERGRAF

EERSTE H. COMMUNIE EN GEZINSVIERINGEN

WERELDJONGERENDAG (WJDAG)
Zondag 9 april (Palmzondag) vindt de 32ste WJDag 

plaats in Wieringerwerf. De dag begint met een 
Eucharistieviering in de Christus Koningkerk. 

Daarna volgt het jongerenprogramma, georganiseerd 
door het jongerenplatform. Meer informatie is te vinden 

op www.jongekerk.nl/nieuwsberichten/wjd.

PROJECTEN 
VIETNAM DEKEN 
CASSEE
Voor de diverse projecten 
in Vietnam, ondersteund 
door Deken Ton Cassee,
is reeds geruime tijd een 
apart bankrekeningnummer 
geopend. Dit is: 
NL64 RABO.0312.3086.39 
t.n.v. RK Parochie 
H. Laurentius/H. Maria.

NEEM OOK EEN KIJKJE 
OP DE VERNIEUWDE 

WEBSITE VAN 
ONZE PAROCHIE:

www.laurentius-maria.nl



Nog een paar weken en dan is het Pasen. Dat wordt dit jaar 
op dezelfde datum ook uitgebreid door de Ethiopisch-Ortho-
doxen gevierd. Als we horen van de armoede in Noord-Ethi-
opië bedenken we niet zo gauw dat het christendom daar al 
heel oud is. Terwijl wij pas in de zevende eeuw door Willibror-
dus en Bonifatius met het christendom kennismaakten, kwam 
in Ethiopië het christendom al in de vierde eeuw tot bloei.

Ethiopië, vooral in het noorden, is door-en-door christelijk. 
De eerste missionering kwam vanuit Syrië. Daarnaast was er 
nogal vroeg invloed vanuit het Jodendom (van vóór Christus), 
wat al vroeg leidde tot monotheïsme en later ook tot een 
sterke Joodse beïnvloeding van de kerkelijke riten. 

De Ethiopisch-Orthodoxe Kerk moet niet verward worden met 
de Koptische (Egyptische) Kerk. De Ethiopisch-Orthodoxe 
Kerk is een geheel eigen kerk, die dus inhoudelijk is beïnvloed 
vanuit Syrië en het Jodendom. Er zijn jaarlijks grote orthodox-
christelijke feesten, heel kleurrijk aangekleed met vaak tot op 
de draad versleten, maar nog steeds heel kleurrijke kleden 
van de priesters en hun helpers.

De ouderdom van de godsdienst blijkt bijvoorbeeld uit een 
overlevering die vertelt over de Koningin van Sheba. Zij zou 
samen met Salomon een zoon hebben gekregen en die zou 
de Ethiopische vorstendynastie hebben gesticht met als eer-
ste keizer van Ethiopië Menelik de Eerste. Zo was Haile Selas-
sie (“de Leeuw van Juda”) de 225-ste keizer in de Salomon-
dynastie. 

Doneren met aftrek van de belasting (als gift): Maak dan geld 
over naar Vastenactie, banknr.: NL21INGB000.000.5850, 
o.v.v. ons project met nr. 113624. 

Wilbert Blom, tel. 244383

UIT HET BESTUUR

We naderen het hoogfeest 
van Pasen. Voor de meeste 
mensen betekent Pasen 
een lekker lang weekend. 
De winkels staan vol met 
kleurrijke mandjes, eieren 
en chocolade-paashazen. 
Maar Pasen is ook het 
belangrijkste verhaal van 
het christendom. Velen kij-
ken graag naar ‘The Pas-
sion’, waarin het lijdensver-
haal en de opstanding van 
Jezus worden bezongen. 
Een verhaal dat ons allen 
mag verbinden, uit passie 
voor de ander. Mag Pasen 
ons ook dit jaar opnieuw 
verbinden, dood en leven, 
ze horen bij elkaar. Namens 
het Locatieteam Heems-
kerk en het Bestuur van 
de personele unie wens ik 
u een inspirerende Goede 
Week en een Zalig Pasen 
toe!

Kerk in verander(en)de 
samenleving
Het Bisdom Haarlem-
Amsterdam heeft eind 
2016 een gespreksnotitie 
opgesteld met als titel: 
‘Kerk in een verander(en)de 
samenleving’. De Bisschop-
pen hebben hiermee hun 
gedachten willen neerleg-
gen hoe zij aankijken tegen 
kerkelijk Nederland en ons 
Bisdom en wat de visie op 
de toekomst is. Al geruime 
tijd is er sprake van een 
krimpende kerk en de 
daarmee samenhangende 
problemen. We zijn ech-
ter vaak zozeer bezig met 
materiële zaken en met 
de pastorale en liturgische 
wensen van onze steeds 
kleiner wordende gemeen-
schap, dat we onze kern-
missie dreigen te vergeten: 
het uitdragen van de bood-
schap van het Evangelie. 
Een kerk die ophoudt het 
verloren schaap te zoeken, 
zal zeker ook de anderen 
verliezen! 

Het Bestuur heeft daarom, 
in samenwerking met de 
drie Locatieteams, de 
plicht om de kerkgemeen-
schap levend te houden. 
Dat de drie Parochies graag 
hun eigen identiteit willen 
behouden, is al vanaf de 
start van het samenwer-
kingsverband bekend. Maar 
we zullen de komende jaren 
wel steeds intensiever met 
elkaar moeten samenwer-
ken ‘om de kudde bijeen te 
houden.’ Het gaat daarbij 
niet zozeer om de inzet en 
aanwending van geld, maar 

zeker ook om de pastorale 
inzet, de ontwikkeling van 
het vrijwilligerskader en de 
aantrekking van jongere 
generaties. 

Het Bisdom wenst dat alle 
regio’s een gebouwenplan 
en een prognose van de 
baten en lasten voor de 
komende jaren gaan opstel-
len. Wij zullen de Rekening 
& Verantwoording over 
2016 van de drie Paro-
chies gebruiken als vertrek-
punt bij het uitwerken van 
genoemde stukken. Daarbij 
zullen de Locatieteams wor-
den gevraagd voorstellen 
uit te werken die vervolgens 
in het Bestuur van de per-
sonele unie zullen worden 
besproken. In constructieve 
samenwerking zoeken naar 
een nieuw evenwicht van 
aanbod van en behoefte 
aan kerkelijke diensten. We 
houden u graag – mede via 
de Helm - op de hoogte!

RDC IJmond-Noord
Het RDC IJmond-Noord 
heeft een voorstel bij het 
Bisdom neergelegd om 
zichzelf op te heffen en het 
resterende banksaldo over 
te dragen aan de Stichting 
Schuldhulpmaatje. Ruim 12 
jaar lang heeft deze instan-
tie de diaconie van de twee 
regio’s in IJmond-Noord 
(zes parochies) onder-
steund. De vrijwilligers van 
het RDC hebben in die 
periode tal van initiatieven 
genomen om de diaco-
nale opdracht van de kerk, 
dienstbaar zijn en helpen 
van naasten, uit te voeren. 
Taakgroepen gericht op 
onderzoek (naar armoede, 
probleemjongeren en oude-
ren), ontmoeting (organise-
ren van tal van bijeenkom-
sten) en hulpverlening (op 
het gebied van financiën en 
sociale zekerheid) hebben 
een zinvolle bijdrage gele-
verd aan bewustwording 
van en het zoeken naar 
oplossingsrichtingen voor 
maatschappelijke noden. 

Wij zijn de vrijwilligers van 
het RDC dankbaar voor hun 
energieke inzet! Hun taken 
zullen grotendeels worden 
overgenomen door de groe-
pen actief op het gebied 
van parochiële caritas in 
onze regio.

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Een bijzondere viering is jaar-
lijks de Eucharistieviering op 

In Beauraing aan de rand van 
de Belgische Ardennen is 
Maria tussen eind november 
1932 en begin 1933 meer-
malen verschenen aan vijf 
kinderen in de leeftijd van 9 
tot en met 15 jaar. Als u dit 
jaar ook naar deze plaats van 
de verschijningen wilt gaan, 
bent u van harte welkom. We 
rijden erheen met een luxe 
touringcar en al onze reizen 
zijn volledig verzorgd.

woensdagavond om 19.30 
uur in de Goede Week in de 
Kathedraal St. Bavo in Haar-
lem; dit jaar op woensdag 12 
april. Dan wijdt Bisschop Punt 
de H. Oliën. Alle Parochies 
zijn hierbij van harte welkom 
en vooral de vormelingen van 
de Parochies.

Olie gebruiken wij in onze 
kerk in verschillende situ-
aties, maar steeds met de 
bede om de kracht van Gods 
Geest. De Bisschop wijdt olie 
die wij gebruiken tijdens de 

Vertrekdata bedevaarten:
• Di. 6 t/m vr. 9 juni
• Ma. 21 t/m do. 24 augustus

Extra zorgbedevaart (met 
aangepaste bus en medische 
begeleiding):
• Di. 6 t/m vr. 9 juni

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

viering van de doop; olie, die 
wij gebruiken als op zaterdag 
1 juli in de Laurentiuskerk het 
H. Vormsel in regioverband 
wordt toegediend. Olie wordt 
ook gebruikt als ernstig zie-
ken de ziekenzalving wordt 
toegediend. In de viering van 
de Oliewijding wordt de Bis-
schop geassisteerd door de 
Hulpbisschop, de vicarissen 
en de leden van het Kathe-
draal Kapittel.

Ton Cassee,
Deken

OLIEWIJDING ST. BAVO 12 APRIL

BEDEVAARTEN BEAURAING

Op zondag 2 april wordt de 
Eucharistieviering van die 
ochtend uitgezonden van-
uit de Mariakerk m.m.v. het 
Koor Intermezzo. Aansluitend 
spreekt Ton Putter over de 
Kruiswegstaties. 

Op zondag 23 april wordt de 
Eucharistieviering van die 
ochtend uitgezonden vanuit 
de Laurentiuskerk m.m.v. het 
Laurentiuskoor. Aansluitend 
zal gesproken worden over 
Koningsdag.

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.

Nog even en we gaan weer 
naar Lourdes; we hebben 
weer een hele leuke groep 
(maar dat hebben we elk 
jaar!). We vertrekken op 29 
april en komen 4 mei weer 
terug, vol met emoties en 
inspiratie en we hebben 
Maria bedankt voor van alles 
en nog wat en vragen haar 
of ze ons wil bijstaan in het 
komende jaar. Want als wij 
terugkomen hebben we het 
meteen heel druk omdat we 
dan twee weekenden plan-
tenverkoop hebben achter in 
de kerk: allereerst 6 en 7 mei 
in de Laurentiuskerk en het 
weekend van 13 en 14 mei in 
de Mariakerk. Misschien kunt 
dit alvast noteren; ook leest 
u het nog in de Helm van mei.

Joke Hoogeland

HEEMSKERK FM

LOURDES NIEUWS



Uit het Doopboek
26 feb. Damian van Gool 
 Van Lennepstraat 44
12 mrt. Rosalie de Wildt
 Plantage 200, 
 Beverwijk

Uit het Rouwboek
20 feb. Gerardus Bleeker (83)
 Westerheem 90 
 App. 216

20 feb. Catharina Docter-
 Dudink (59)
 Van Hamelstraat 25
21 feb. Cornelis de Wildt 
 (82)
 Huize Heemswijk
8 mrt. Maria Harte-Nijman 
 (92)
 Marquettelaan 1
10 mrt. Jacobus Koedijk (83)
 Jan van Scorelstr. 9

Opbrengst collectes
25/26 feb. 3	 729,66
1/4/5 maart 3	 1.057,41
11/12 maart 3	 913,85

Kerkbijdrage
Bij het verschijnen van deze 
Helm begint het tweede kwar-
taal voor de Actie Kerkbalans 
2017 en gaan hiervoor de 
acceptgirokaarten uit. 

Op 15 maart jl. is de stand 
gekomen op 3 62.276,98. 
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. 9 (mei) 10 april
Nr. 10 (juni-aug) 15 mei

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. 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

Za. 8 april

Zo. 9 april
09.30 uur
Palmzondag

Geen viering

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

Za. 8 april
18.45 uur
Palmzondag

Zo. 9 april
11.15 uur
Palmzondag

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Mariakoor

Eucharistie-/Gezinsviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Do. 13 april Geen viering Do. 13 april
19.00 uur
Witte 
Donderdag

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Mariakoor

Vr. 14 april
15.00 uur
Goede 
Vrijdag

19.00 uur

Kruisweg
Deken Cassee

Geen viering

Vr. 14 april
16.00 uur
Goede 
Vrijdag

19.00 uur
Goede 
Vrijdag

Kruishulde voor, door en met 
kinderen
Diaken Warnaar
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Kruisverering-/Boeteviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

Za. 15 april
19.00 uur
Paaswake

Zo. 16 april
10.30 uur
Eerste 
Paasdag

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
JKH

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Laurentiuskoor:
Missa brevis in d-moll van 
W.A. Mozart

Za. 15 april
21.00 uur
Paaswake

Zo. 16 april

Ma. 17 april
10.30 uur
Tweede 
Paasdag

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Mariakoor

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

Za. 22 april
18.45 uur

Zo. 23 april
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

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

Za. 22 april

Zo. 23 april
11.00 uur

Geen viering
 

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

Za. 29 april

Zo. 30 april
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Laurentiuskoor (dames): Missa 
Quarta in honorem Sanctae 
Caeciliae van Jaspers  

Za. 29 april
18.45 uur

Zo. 30 april
11.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Agius
Mariakoor

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang 

Za. 6 mei
18.45 uur

Zo. 7 mei
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Laurentiuskoor: Missa Brevis 
van Picka

Za. 6 mei

Zo. 7 mei
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur  

Eucharistieviering (m.u.v. ma. 17 april),  
Deken Cassee.

Vieringen door de week:
• Iedere donderdag om 9.00 uur  

Eucharistieviering (m.u.v. do. 13 april),  
Pastoor Van der Linden. 

Openingstijden Kerkhof
Van 9.00 tot 17.00 uur


