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TWEE TORENS... 
ÉÉN PAROCHIE

In dit nummer o.a.: 

• Stille Kracht:  
Verslag van de Lourdesreis

• Priesterwijding en  
eerste H. Mis Teun Warnaar 
24/25 juni 

• Plantenverkoop Lourdes  
groot succes! 

LOURDESREIS HEEMSKERK 

ook een keer meelopen met 
voorop de Nederlandse vlag, 
de VNB-vlag en ons eigen 
vaandel met de afbeelding van 
Maria en de namen van onze 
beide kerken.

Lichtprocessie
Elke avond om 21.00 uur 
is de Lichtprocessie waarin 
het verlichte beeld van Ma-
ria wordt meegedragen. Alle 
mensen die meelopen heb-
ben een brandende kaars, 
die wordt opgeheven bij het 
zingen van het Ave Maria. Ook 
wij liepen mee en tijdens de 
rondgang over de Esplanade 
wordt de rozenkrans in alle 
talen gebeden en gezongen. 
We eindigen dan vóór de Ro-
zenkranskerk waar alle men-
sen zich verzamelen met hun 
kaarsen. Zeer indrukwekkend!

Viering met handoplegging 
De laatste viering die we 
meemaakten was de viering 
met de handoplegging. Hierbij 
mochten geen foto’s gemaakt 
worden. Een viering om de 
kracht en steun van Maria te 
ervaren en met haar hulp je 
eigen situatie aan te kunnen. 

We mogen op de voorspraak 
van Maria rekenen. Daarna 
konden we nog wat kaarsen 
opsteken en naar de grot 
gaan om Maria een laatste 
groet te brengen. Dan wordt 
het tijd om afscheid te nemen 
van Maria, van Lourdes, van 
je medepelgrims. Je bent 

met vragen en verwachtingen 
gekomen. Je hebt misschien 
kracht en bemoediging erva-
ren en je neemt een ‘stukje’ 
Lourdes in je hart mee naar 
huis.

Dank en alle hulde
Een van de pelgrims liet ons 
nog het volgende weten: 
”Vanuit de Lourdesgroep 
Heemskerk heb ik deelgeno-
men aan deze zeer indruk-
wekkende bedevaart. Dank en 
alle hulde voor deze Lourdes-
groep voor de goede organi-
satie en alle vrijwilligers!”

Rita Dufrenne en Lidy Bosch

Zaterdag 29 april vertrokken we met 40 pelgrims per 
bus naar Maastricht en vandaar met het vliegtuig naar 
Lourdes, het drukbezochte Maria bedevaartsoord in de 
Pyreneeën in Zuid-Frankrijk. Het hele jaar door, maar 
vooral vanaf maart tot en met oktober, komen pelgrims 
uit de gehele wereld naar het heiligdom van Onze-Lieve-
Vrouw van Lourdes om er te bidden en zich te laven aan 
het bronwater van de grot. Onze reis werd georgani-
seerd door de VNB-afdeling Heemskerk onder de bezie-
lende leiding van Bets Portegies. Onze reisleidster was 
Wil Visser en onze geestelijk begeleider Pastoor Van 
der Linden. In deze Stille Kracht willen we een impressie 
geven wat de pelgrims hebben meegemaakt. En wellicht 
zegt u straks “dat wil ik ook wel eens meemaken”! 

Viering bij de grot
Ieder land mag een viering bij 
de grot houden. Wij hadden 
deze op woensdagochtend om 
08.30 uur. De Nederlandse 
Priesters en Diakens die mee 
waren gingen voor in deze vie-
ring en deze keer was er ook 
een groep Vietnamezen die 
onze viering bijwoonde. Een 
paar pelgrims zongen mee in 
het gelegenheidskoortje o.l.v. 
de dirigent en organiste van 
deze pelgrimage. Een viering 
bijwonen op de plaats waar 
Maria is verschenen is een 
bijzondere ervaring. 

Tocht naar de Pyreneeën
Tijdens deze Pelgrimsreis is 
er een mogelijkheid om deel 
te nemen aan een excursie 
naar de Pyreneeën. De tocht, 
per bus, is al een belevenis 
op zich. Diepe afgronden, 
klaterende watervallen, mooie 
bergmassieven en een korte 
stop bij de Pont de Napoléon. 
Deze brug die over een diep 
ravijn ligt, liet Napoleon in 
1860 aanleggen: de meest 
markante bezienswaardigheid 
uit de streek. Daarna rijden 
we door naar Gavarnie, het 
laatste dorpje in Frankrijk met 
een prachtig kerkje, vlak te-
gen de Spaanse grens.

Internationale Mis 
Iedere zondag- en woensdag-
ochtend is er de Internatio-
nale mis in de ondergrondse 
Pius X Basiliek. Deze kerk 
biedt plaats aan 25.000 
mensen. Dit is een van de 
indrukwekkendste vieringen 
die je tijdens de bedevaart 
meemaakt (naast de viering 
met de handoplegging). In 
deze viering gaan meer dan 
honderd priesters voor en de 
hoofdcelebrant was deze keer 
een Bisschop uit Zwitserland. 

Sacramentsprocessie
Iedere middag om 17.00 uur is 
er een Sacramentsprocessie 
vanaf het plein voor de Ber-
nadettekerk en deze eindigt 
met de uitstelling van het Al-
lerheiligste in de ondergrondse 
Pius X Basiliek. Wij mochten 

OPENINGSTIJDEN PAROCHIE-
SECRETARIAAT IN ZOMERVAKANTIE

Van maandag 3 juli t/m vrijdag 18 augustus is het 
Parochiesecretariaat alleen geopend op dinsdag- en 
vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Gemaakte 
afspraken in deze periode vinden gewoon doorgang.

 Nieuwe afspraken kunnen weer gemaakt worden vanaf 
maandag 21 augustus en het secretariaat is dan weer 

geopend van maandag t/m woensdag en vrijdag 
van 09.30-12.30 uur (donderdag gesloten).

Internationale Mis in Pius X Basiliek.Lichtprocessie met brandende kaarsen.

Viering bij de grot.

Sacramentsprocessie.

Kerkje in Gavarnie.



De Paastijd gaat snel. 
De 50 feestelijke dagen 
lopen ten einde. We heb-
ben Hemelvaart gevierd en 
nu staan we in afwachting 
van de uitstorting van de 
Heilige Geest met Pinkste-
ren. Een groot deel van de 
Paastijd was de Meimaand, 
de Mariamaand. 

Op 7 mei, Roepingenzon-
dag hebben vijf van onze 
jongeren meegedaan aan 
het RK-Volleyballtoernoei 
te Leidschendam. Het was 
een leuke dag. Ze hebben 
de tweede plek gepakt! 
Gefeliciteerd! Volgend jaar 
nog beter! Grote dank aan 
Diaken Teun en Sindo. En 
ook aan Rita Dufrenne die 
bij het trainen hielp. 

13 mei was ook een bij-
zondere dag. Honderd jaar 
geleden in 1917 verscheen 
Maria voor de eerste keer 
in Fatima aan drie herder-
tjes. Paus Franciscus was 
daar om het eeuwfeest te 
vieren, waar hij ook Fran-
cisco en Jacintha Marto, de 
jongste van de drie ziener-
tjes heilig heeft verklaard. 
Op diezelfde dag kwamen 
de Nederlandse Bisschop-
pen samen in de Onze 
Lieve Vrouwe Basiliek in 
Maastricht om de Neder-
landse Bisdommen aan het 
Onbevlekt Hart van Maria 
toe te wijden. Mogen wij 
allen steeds onze toevlucht 
zoeken bij haar. 

Op 21 mei hebben 23 kin-
deren hun Eerste H. Com-
munie ontvangen. In die 
viering werd Sabine Lim-
men gevormd en heeft zij 
samen met haar dochter 
Izzy haar Eerste H. Commu-
nie ontvangen. Later op de 
middag werd een broertje 
van een van de communi-
cantjes gedoopt. Van harte 
gefeliciteerd! Moge deze 
feestelijke communie de 
eerste zijn van ontelbare 
keren dat Jezus bij jullie zal 
komen. 

Op 17 juni nemen de vor-
melingen van onze regio 
deel aan de jaarlijkse Bavo-
dag. Een mooi programma 
wordt jaarlijks in onze 
kathedraal georganiseerd 
voor de vormelingen van 
ons Bisdom.

Op 18 juni op Sacraments-
dag is de Dankviering. 
Dankbaar voor het traject 
dat we de laatste maanden 
hebben afgelegd: kinder-

middagen, gezinsvieringen, 
zingen, leren, knutselen 
om Jezus en Zijn bood-
schap beter te leren ken-
nen. Mijn dank gaat uit aan 
alle kinderen, hun ouders 
en alle dames van het Eer-
ste Communie Project, van 
de Gezinsvieringen, van de 
KiCa-Club, aan allen die 
hun bijdrage hebben gele-
verd. Moge onze verbon-
denheid als kerkgemeen-
schap daardoor groeien in 
de komende jaren. 
 
Teun Warnaar Priester
Na 50 jaar Mariakerk en 
125 jaar Laurentiuskerk, 
wacht ons dit jaar nóg een 
groot feest. Op zaterdag 
24 juni om 10.30 uur wordt 
Diaken Teun Warnaar tot 
Priester gewijd in de Sint 
Bavo kathedraal. 

Teun, wij zullen voor je bid-
den! En hopelijk zijn velen 
uit onze regio getuigen van 
je ja-woord aan God. De 
volgende dag, 25 juni, zal 
Kapelaan Teun zijn Eerste 
H. Mis vieren in de Lauren-
tiuskerk om 10.30 uur. 

H. Vormsel 
Zaterdag 1 juli worden 12 
jongeren uit onze regio 
gevormd door Mgr. Hen-
driks in de Laurentiuskerk 
om 19.00 uur. Het Sacra-
ment van het Vormsel is 
niet alleen een feest voor 
de vormelingen en hun 
familie, maar een feest van 
de gehele Parochiegemeen-
schap. Wij verheugen ons 
dat onze jeugd open staat 
omgevormd te worden door 
de H. Geest en we steunen 
hen met onze gebed en 
nabijheid. Dank aan allen 
die hebben geholpen bij de 
vormselcatechese.

Vierde jaar
En zo zijn alweer drie jaren 
voorbij van mijn priester-
wijding (14 juni 2014). Ik 
begin met Gods hulp aan 
mijn vierde jaar. Blijft u 
a.u.b. voor mij bidden! 
Moge God ons blijven zege-
nen en met Zijn vreugde 
vervullen. En moge Maria 
ons steeds beschermen 
tegen alle kwaad!

Gods zegen en alle goeds,
mede namens Deken Ton 
Cassee en Diaken (bijna 
Kapelaan) Teun Warnaar,

Kapelaan Mario Agius

PLANTENVERKOOP LOURDES 
GROOT SUCCES

De zomervakantie komt 
dichterbij en wij gaan dit 
seizoen feestelijk afsluiten 
met een gezellige middag bij 
de bowlingbaan. Ook zullen 
we afscheid nemen van de 
oudste kinderen. Ze krijgen 
hun KiCa-certificaat mee: wij 
wensen hen volgend jaar heel 
veel plezier en succes bij de 
voorbereiding op het Heilig 
Vormsel. In september zul-
len de jongste kinderen een 
e-mail krijgen voor volgend 
schooljaar en alle communi-
cantjes van 2017 krijgen ook 
een uitnodiging om mee te 
doen aan de KiCa-Club.

Ondanks de terugloop in het 
aantal kinderen dat naar de 
kindercatechese doorstroomt  
na hun Eerste H. Communie, 
blijven we met veel plezier 
doorgaan. We worden aan-
gemoedigd door de enthou-
siaste reacties van de kinde-
ren wanneer ze bij ons zijn 
geweest. Het is nog steeds 
de leukste avond van de 
maand, zeggen ze, als je het 
vraagt. We hopen daarom op 
veel aanmeldingen om verder 
te kunnen gaan met de gezel-
lige KiCa-avonden!

Pepita en Pilar

Zondag 18 juni is in de Maria- 
kerk om 11.00 uur de laatste 
gezinsviering vóór de vakan-
tie. Dit is tevens de dankvie-
ring, een afsluitende viering 
van het Eerste H. Communie 
project. We willen iedereen 
bedanken die meegeholpen 
heeft om de communicanten 
voor te bereiden. Maar ook 
allen die zich iedere maand 
inzetten om een mooie 
eucharistieviering te ver-
zorgen. Denk aan Kapelaan 
Agius, Diaken Warnaar en de 
diverse vrijwilligers: gezins-
vieringengroep, typiste, druk-
ker, vouwgroep, Jeugdkoor De 
Heemsklokjes o.l.v. juf Mari-
anne, bloemengroep, kosters, 
misdienaars en acolieten. Als 
u bij het lezen van dit stukje 
denkt: ik zou ook wel als vrij-
williger mee willen doen … 
dat kan altijd! Misschien voelt 
u zich dan ook wat meer ver-

bonden met alles wat er leeft 
in de kerk.

Tijdens de viering kunnen de 
kinderen hun zelf bij elkaar 
gespaarde pakket voor de 
cliënten van de Voedsel-
bank overhandigen. Dit als 
extraatje op de reguliere uit-
gifte vanuit de Mariakerk. Na 
afloop van de dankviering kan 
de foto-cd en het door de 
kinderen gemaakte gebedje 
in de Esplanadezaal worden 
opgehaald.  

We hopen dat de kinderen 

doorgaan met de Kinderca-
techese, om zo verbonden te 
blijven met de kerk en Jezus. 
We vragen ook de ouders die 
behoefte hebben aan wat 
meer informatie over geloof 
of catechese dit ons te laten 
weten. 

Na de grote vakantie zijn de 
gezinsvieringen op de derde 
zondag van de maand, dus op 
17 september. Tegen die tijd 
zullen de uitnodigingen voor 
de kinderen die in 2018 hun 
Eerste H. Communie gaan 
doen ook de deur uitgaan. 
Mocht uw kind in groep 4 van 
de basisschool zitten en mee 
willen doen, maar geen uit-
nodiging hebben ontvangen, 
meld u dit even aan onderge-
tekende.

Mariëtte Sinkeldam 
(tel. 06-42366655)

KICA NIEUWS

EERSTE H. COMMUNIE EN GEZINSVIERINGEN

NEEM OOK EEN KIJKJE 
OP DE VERNIEUWDE 

WEBSITE VAN 
ONZE PAROCHIE:

www.laurentius-maria.nl

In de Goede Week zijn wij 
met de vormelingen naar de 
oliewijding geweest in de St. 
Bavo om na een indrukwek-
kende mis de oliën voor de 
Parochie mee te nemen. Tij-
dens de Paaswake mochten 
Estelle en Wietske de oliën 
voor resp. de Laurentius- en 
Mariakerk aanbieden aan 
Deken Cassee.

Op 21 april zijn alle vorme-
lingen van Heemskerk en 
Uitgeest bij elkaar geweest 
ter voorbereiding op de Bavo-
dag op zaterdag 17 juni. Van 
Diaken Teun kregen wij uit-
leg over de Bisdommen en 
in het bijzonder het Bisdom 
Haarlem-Amsterdam en St. 
Bavo. Joke vertelde wat over 
de Bavodag en wij hopen dat 
alle vormelingen meegaan om 
deze leuke en gezellige dag 
voor alle vormelingen mee te 
maken. Daarna hebben wij 
het Bavo-spel gespeeld.

Tevens kwam iemand van 
"Kidspower onderzoek" uitleg 
geven over dit onderzoek. 
De laatste jaren wordt veel 
onderzoek gedaan naar het 
genezen van bijvoorbeeld 
kanker. Dit is super-goed en 

Na weer twee weekenden 
plantenverkoop voor Lour-
des wil ik u allen die planten 
gekocht heeft heel hartelijk 
bedanken. Wat zag de kerk er 

erg belangrijk. Veel minder 
aandacht wordt besteed aan 
onderzoek naar het bege-
leiden en behandelen van 
kinderen die langdurig of 
ongeneeslijk ziek zijn. Hoe 
kunnen we deze kinderen zo 
sterk mogelijk maken tijdens 
hun ziekte? Een groep erva-
ren kindertherapeuten is in 
samenwerking met drs Peer 
van der Helm van de Hoge-
school Leiden bezig met een 
onderzoek, gericht op kinde-
ren die ongeneeslijk of lang-
durig ziek zijn. Tijdens onze 
volgende regio-bijeenkomst 
op zaterdag 24 juni gaan de 
vormelingen fietsen door het 
duin. Zij hopen hiervoor goed 
gesponsord te worden, zodat 
zij tijdens de vormselviering 
een mooi bedrag aan deze 
Stichting kunnen overhandi-
gen.

Nelleke Schoorl

gezellig uit met al die prach-
tige planten! De entree van 
de kerk leek wel een tuin, 
zo mooi. Daardoor is het 
een prachtig bedrag gewor-
den: € 1.850,00. Dat kun-
nen we toch fijn gebruiken 
voor Lourdes. Ook de firma 
Sap bedankt voor de goede 
samenwerking. Wij hopen op 
een mooie zomer zodat u er 
heerlijk van kunt genieten.

Joke Hoogeland

JOPH NIEUWS



Pinksteractie Week Nederlandse Missionaris: Geloven in de 
ander - samen werken aan een andere wereld. Met hart en 
ziel zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor 
de ander. Zij zijn en blijven solidair met arme en buitengeslo-
ten mensen, hetgeen kracht en moed geeft de eigen levens-
omstandigheid te veranderen. 

‘Geloven in solidariteit en kracht van de ander’. Dat doet o.m. 
Ellen Schouten, ruim dertig jaar missionair werker in Vene-
zuela vanuit het vertrouwen in haar contact in het bijzonder 
met jongeren en met buitengesloten bevolkingsgroepen in de 
strijd om de dagelijkse middelen van bestaan. Internationale 
solidariteit is daarbij een noodzaak. Als lid van de lekenorga-
nisatie Calama woont en werkt zij waar de arbeiders en de 
armen wonen en werken. Zij trekken samen op voor het recht 
op water, elektriciteit, ophalen van vuilnis, onderwijs, gratis 
gezondheidszorg. 

“Mijn werk is het delen van kennis en van het leven” zegt 
Ellen. “Daar hoort ook bij de dagelijkse strijd om te overleven. 
Zo kunnen we leren om een menselijker samenleving op te 
bouwen voor iedereen. Jezus heeft nooit iemand uitgesloten. 
Pinksteren betekent voor mij uitgezonden zijn over de hele 
wereld in Zijn navolging om Zijn Geest te ontdekken in de 
strijd voor een menswaardig bestaan”. 

Doneer vanuit uw geloof in de ander, via de collecte of door 
uw gift naar IBAN NL30 RABO 0171 2111 11, Week Neder-
landse Missionaris, Den Haag.

De voorlopige opbrengst van de Vastenactie in onze Parochie 
is € 2.147,35. Dit bedrag is exclusief de opbrengst van de 
kinderen van de KiCa-Club en van degenen die hun bijdrage 
rechtstreeks aan de Vastenactie hebben overgemaakt.

UIT HET BESTUUR

Bij aanvang van de verga-
dering leest Diaken Teun 
Warnaar de passage van de 
‘bergrede’ voor uit de bij-
bel. Een verhaal over Gods 
nieuwe wereld: een wereld 
zonder veroordeling en vol 
respect. Een wereld vol lief-
de, liefde die geeft zonder 
er iets voor terug te vragen. 
Een wereld vol van ‘echt 
geluk’ voor en door mensen 
die weten dat ze God nodig 
hebben.
Mogen we zo, op weg naar 
Pinksteren, samen op zoek 
gaan naar dat ‘echte geluk’! 

Evaluatie Goede Week 
en Paasvieringen
Onze pastores kijken met 
grote tevredenheid terug 
op de vieringen tijdens de 
Goede Week en Paasda-
gen in onze regio. Zowel de 
vieringen van Palmpasen, 
Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en de Paaswake, 
als de vieringen tijdens 
de Paasdagen zijn goed 
bezocht. Wel is het, mede 
door de viering van de 
kruisweg op de middag van 
Goede Vrijdag, tijdens de 
kruisverering en -boetevie-
ring op vrijdagavond in Cas-
tricum en Uitgeest minder 
druk geweest. We moeten 
met elkaar nadenken of we 
dat voorlopig nog zo willen 
laten of dat er wellicht een 
verandering in aangebracht 
moet worden. 

Het bezoek tijdens deze 
hoogtijdagen is een van de 
criteria die bepalen of een 
kerk nog voldoende vitaal 
is. Fijn dus om te mogen 
constateren dat de vier 
kerken in onze regio nog 
ruimschoots aan deze eis 
voldoen! Wij danken alle 
vrijwilligers die zich voor en 
achter de schermen heb-
ben ingezet om al deze vie-
ringen mogelijk te maken. 

Evaluatie samenwerking 
sinds regiovorming
Het Bisdom Haarlem-
Amsterdam heeft aan de 
besturen van de fusiepa-
rochies of samenwerkings-
verbanden een evaluatie-
formulier toegestuurd met 
het verzoek om een reactie 
vóór 1 juni. Het officiële 
samenwerkingsverband van 
de drie parochies is gestart 
op 1 juli 2014, bijna drie 
jaar geleden. Geconsta-
teerd mag worden dat de 
onderlinge samenwerking 
in het Bestuur van de per-
sonele unie tot grote tevre-

denheid verloopt. Nieuwe 
initiatieven zijn genomen 
om de zusterparochies 
meer naar elkaar toe te 
laten groeien. 

Voorbeelden hiervan zijn: 
de uitwisseling van kennis 
er ervaring door de beheer-
ders van de drie kerkhoven 
in onze regio, het creëren 
van een regionaal PCI-
bestuur met behoud van 
lokale inzet voor het opvan-
gen van hulpaanvragen, 
vernieuwing en afstemming 
van elkaars websites en 
parochiebladen, gezamen-
lijke vormselvieringen en 
nieuwe activiteiten voor 
jongeren, zoals filmmidda-
gen en het meedoen aan 
volleybaltoernooien. 

Om de pastorale werkzaam-
heden nóg beter op elkaar 
af te stemmen is onlangs 
door Deken Ton Cassee 
het initiatief genomen een 
gezamenlijke bijeenkomst 
van pastores te organise-
ren. De eerste bijeenkomst 
was zeer geslaagd en dit 
wordt dan ook gecontinu-
eerd. Op verzoek van het 
Bisdom gaan we ons nu 
buigen over de uitwerking 
van een gebouwenplan en 
een meerjarenprognose. 
De intentie is om dit in het 
derde kwartaal van 2017 
op te leveren.

Priesterwijding 
Teun Warnaar
Diaken Teun Warnaar gaat 
zich de komende weken 
verder voorbereiden op zijn 
aanstaande priesterwijding 
op zaterdag 24 juni in de 
St. Bavo in Haarlem. Wij 
wensen hem daarbij veel 
succes toe en bidden en 
hopen dat deze mijlpaal 
voor zijn verdere leven als 
priester een grote bron van 
inspiratie mag blijven!

Zomervakantie in 
aantocht
De eerstvolgende editie 
van Helm verschijnt begin 
september. Deze uitgave is 
dus bestemd voor een peri-
ode van drie maanden. Wij 
hopen op een fraaie zomer 
en wensen u alvast veel 
plezier en genoegen tijdens 
de nadere zomervakantie!

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Op vrijdag 30 juni zal Petra 
Veenswijk in de Pancratius-
kerk te Castricum een orgel-
concert geven. Zij geeft over 
de gehele wereld concerten 
en was een van de laatste 
leerlingen van Jean Langlais, 
een wereldberoemd Frans 
componist en organist. 
In 1996 werd zij onderschei-
den met een belangrijke 

Franse onderscheiding en van 
haar zijn verscheidene CD’s 
verschenen. Zij verzorgt ook 
regelmatig orgelbespelingen 
voor de radio. 

Het concert begint om 20.00 
uur en de toegang is gratis. 
Na afloop van het concert is 
er een deurcollecte en in de 
pauze is er koffie en thee.

ORGELCONCERT PANCRATIUSKERK VRIJDAG 30 JUNI

Zondag 4 juni: Mariakerk 
m.m.v. het Mariakoor. Aan-
sluitend spreekt Diaken War-
naar over de betekenis van 
Pinksteren. 
Zondag 25 juni: de eerste H. 
Mis van neomist Teun War-
naar: Laurentiuskerk m.m.v. 
het Laurentius- en Intermez-
zokoor. Aansluitend spreekt 
Kapelaan Warnaar over het 
sacrament van het Priester-
schap.
Zondag 16 juli: Laurentius-
kerk m.m.v. het Herenkoor, 
waarna Ton Putter spreekt 
over de St. Jans-processie 
te Laren.
Zondag 6 augustus met 
samenzang en leden Heren-
koor: Laurentiuskerk. Hierna 
spreekt Ton Putter over de H. 
Bonifatius.
Zondag 27 augustus: Maria-
kerk m.m.v. het Mariakoor. 
Ton Putter spreekt hierna 
over de vergeten bedevaart 
“Het H. Bloed van Alkmaar”.

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.

Op zaterdag 24 juni wordt 
Diaken Teun Warnaar tot 

Priester gewijd. Deze plech-
tigheid begint om 10.30 uur 
in de St. Bavokathedraal te 
Haarlem. Op zondag 25 juni 
celebreert hij zijn eerste H. 
Mis in de Laurentiuskerk om 
10.30 uur. Deze viering wordt 
muzikaal opgeluisterd door 
ons Laurentiuskoor en het 
Koor Intermezzo. 
Daarna bent u van harte wel-
kom in de Esplanadezaal van 
de Mariakerk om de neomist 
te feliciteren.

Het Locatieteam

HEEMSKERK FM

PRIESTERWIJDING EN EERSTE H. MIS 
TEUN WARNAAR 24/25 JUNI PROJECTEN 

VIETNAM DEKEN 
CASSEE
Voor diverse projecten 
in Vietnam, ondersteund 
door Deken Ton Cassee is 
het bankrekeningnummer 
NL64 RABO 0312 3086 39
t.n.v. RK Parochie  
H. Laurentius/H. Maria.

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.

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.



Uit het Doopboek
16 april Solange van Balen
 Schubertstraat 46
17 april Matz Metselaar
 Schouwstraat 29, 
 Alkmaar
23 april Johanna Verwindt 
 Dukasstraat 9
23 april Joshua Hoogland
 Vorselaarstr. 98, 
 Amsterdam
21 mei Juwendley Scholten
 Graaf De Lambert-
 straat 74, Beverwijk

Uit het Huwelijksboek
13 juni Huwelijk bruidspaar 
 Inge Wanders en 
 Frank van Zijl
 M.v.Heemskerckstr. 101
 Laurentiuskerk, 13.00 u.
14 juli Huwelijk bruidspaar 
 Brenda Panfichi 
 Palomino en 
 Jaap van der Laan
 Batenburg 6
 Laurentiuskerk, 15.00 u. 

Uit het Rouwboek
15 april Anna Buonocore-
 Giustiniani (83)
 Maerelaan 71a
22 april Gerarda Wester-Strik 
 (90)
 Kerklaan 26a
29 april Hendrikus van 
 Koppen (84)
 Mahlerstraat 29
3 mei Jacobus Zoon (94)
 Westerheem, A209
11 mei Laurentius van der 
 Kolk (76)
 Jan van Kuikweg 63
16 mei Jacobus Groot (89)
 Luttik Cie 47

Opbrengst collectes
22/23 april 3	 656,89
29/30 april 3	 605,63
6/7 mei 3	 659,85
13/14 mei 3	 710,20

Kerkbijdrage
Op 15 mei jl. is de stand 
gekomen op 3 69.734,38. 
Voor deze onmisbare steun 
aan uw Parochiegemeen-
schap 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

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 Mario Agius, lid
Kapelaan Teun Warnaar, lid
Bert Jan Rozestraten, 
gedelegeerd voorzitter
Rita Dufrenne, lid
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 1 (sept.) 21 aug.
Nr. 2 (okt.) 18 sept.

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. 3 juni

Zo. 4 juni
09.30 uur/
1e Pinksterdag

Geen viering
 

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar 
Laurentiuskoor

Za. 3 juni
18.45 uur
1e Pinksterdag

Zo. 4 juni
11.00 uur
1e Pinksterdag

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Mariakoor

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar 
JKH/De Heemsklokjes

Ma. 5 juni
10.30 uur
2e Pinksterdag

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

Za. 10 juni
18.45 uur

Zo. 11 juni
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

Eucharistieviering/Vice-Rector 
José M. Tercero/Herenkoor

Za. 10 juni

Zo. 11 juni
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering/Vice-Rector 
José M. Tercero/Samenzang

Za. 17 juni

Zo. 18 juni
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee/Dameskoor

Za. 17 juni
18.45 uur

Zo. 18 juni
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Mariakoor

Eucharistie-/Dankviering 
Eerste H. Communie
Kapelaan Agius/De Heemsklokjes

Za. 24 juni

Zo. 25 juni
10.30 uur
Eerste H. Mis 
Neomist 
Teun Warnaar

Geen viering

Eucharistieviering
Neomist Warnaar/
Concelebranten
Laurentiuskoor/Koor Intermezzo

Za. 24 juni
18.45 uur

Zo. 25 juni

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Geen viering

Za. 1 juli
19.00  uur

Zo. 2 juli
09.30 uur

Eucharistieviering H. Vormsel
Mgr. Hendriks/Concelebrant/JKH

Eucharistieviering
Kapelaan Agius/Herenkoor: Greg.

Za. 1 juli

Zo. 2 juli 
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Za. 8 juli

Zo. 9 juli
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar/Laurentiuskoor

Za. 8 juli
18.45 uur

Zo. 9 juli
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Eucharistieviering
Kapelaan Agius/Samenzang

Za. 15 juli
18.45 uur

Zo. 16 juli
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar/Herenkoor

Za. 15 juli

Zo. 16 juli
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Za. 22 juli

Zo. 23 juli
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering/Kap. Warnaar
Samenzang met leden Herenkoor

Za. 22 juli
18.45 uur

Zo. 23 juli
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Za. 29 juli
18.45 uur

Zo. 30 juli
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Eucharistieviering/Deken Cassee
Samenzang met leden Herenkoor

Za. 30 juli
18.45 uur

Zo. 30 juli
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar/Samenzang

Za. 5 aug.

Zo. 6 aug.
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering/Deken Cassee
Samenzang met leden Herenkoor

Za. 5 aug.
18.45 uur

Zo. 6 aug.
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Za. 12 aug.
18.45 uur
St. Laurentius
Zo. 13 aug.
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee/Laurentiuskoor

Za. 12 aug.

St. Laurentius
Zo. 13 aug.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Agius/Samenzang

Di. 15 aug.
19.00 uur
Maria ten 
Hemelopneming

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Za. 19 aug.
18.45 uur

Zo. 20 aug.
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar/Dameskoor

Za. 19 aug.

Zo. 20 aug.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Agius/Samenzang

Za. 26 aug.

Zo. 27 aug.
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar/Herenkoor

Za. 26 aug.
18.45 uur

Zo. 27 aug.
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Mariakoor

Eucharistieviering
Kapelaan Agius/Samenzang

Za. 2 sept.
18.45 uur

Zo. 3 sept.
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Eucharistieviering
Kapelaan Agius/Laurentiuskoor

Za. 2 sept.

Zo. 3 sept.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar/Samenzang

Openingstijden Kerkhof
Van 9.00 tot 17.00 uur


