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DIAKEN TEUN WARNAAR

hij het geloof achter zich ge-
laten. “Het was niet zo dat ik 
niet meer geloofde, maar ik 
ging nooit meer naar de mis.” 
De Informatica-studie bleek 
te weinig uitdagend en hij be-
sloot er een tweede studie bij 
te doen. Dat werd Chemische 
Technologie. Al gauw maakte 
hij de definitieve overstap 
naar zijn nieuwe studie. In die 
tijd was Teun niet erg met het 
geloof bezig, totdat er iets 
bijzonders gebeurde.

Ommekeer
Na een jaar studeren bezoch-
ten evangelische zendelingen 
zijn studentenhuis. Hij luister-
de naar hun gesprek met zijn 
huisgenoten. Na het bezoek 
begonnen zijn huisgenoten 
heel negatief te praten. “Ik 
dacht: Dat is niet eerlijk, mijn 
familie, mijn moeder, mijn 
vader, die geloven; dit mag 
ik niet laten gebeuren. Maar 
ik durfde er toen niets van te 
zeggen.”  

wat het was. En toen ik dat 
bad, toen wist ik het.” Teun 
vervolgt: “Mijn roeping tot het 
priesterschap was dus ook 
mijn roeping tot de Katholieke 
Kerk.”

Na zijn roeping heeft Teun de 
studie Chemische Technologie 
afgemaakt. In 2006 is hij be-
gonnen met de studie Theo-
logie aan de Tiltenberg. Een 
gedeelte van zijn opleiding 
heeft hij gedaan bij de Missio-
narissen van de Naastenliefde 
in Rome en Mexico.

Aanpakken
Inmiddels is Teun werkzaam 
in Heemskerk, speciaal met 
de kinder- en jongerenca-
techese, maar daarnaast 
spreekt hij veel met parochi-
anen. “Het is belangrijk om 
op verschillende manieren in 
contact te komen met men-
sen.” Teun houdt van “dingen 
aanpakken” en heeft vele 
verborgen talenten. Zo hoorde 
ik hem al eens op het orgel 
spelen. Met de typerende 
bescheidenheid: “Ik ben niet 
muzikaal. Ik weet hoe instru-
menten werken, maar ik heb 
geen ritmegevoel.” Hij is dus 
gewoon handig, maar dat wist 
ik al: Teun had me al eens 
verteld dat hij met een plan-
tenspuit en een zaklamp in 
het donker het probleem vond 
in de elektrische bedrading 
van een auto die niet wilde 
starten! Deze geest van “aan-
pakken” betaalt zich vaker uit: 
bijvoorbeeld bij toneelstukjes 

in de kindercatechese.

Kerk en maatschappij
“Ik houd er van om de grens 
te zoeken waar de Kerk ein-
digt en de samenleving be-
gint. Hier in Heemskerk zijn 
we heel open: er gebeurt veel 
en er zijn veel mensen be-
trokken op heel verschillende 
manieren. Dat vind ik heel 
mooi. Want wat betekent het 
Geloof in de praktijk? Dat is 
voor iedereen iets anders. Alle 
heiligen zijn bijvoorbeeld ook 
heel verschillend. Dat iemand 
tot zijn recht komt in wat God 
van hem vraagt, dat kan voor 
iedereen iets heel anders 
betekenen.”  

Groeien in het Geloof
Maar hoe ziet de ideale Pa-
rochie er dan voor jou uit? 
“Ik denk niet ‘het moet zo en 
zo’. Je hebt met veel dingen 
te maken en elke tijd vraagt 
weer iets anders. Wat precies, 
dat weten we niet. Maar ik 
weet wel dat als mensen God 
de ruimte geven in hun leven, 
dan komt dat vanzelf.”

Ik wil graag besluiten met 
het volgende prachtige citaat 
uit ons gesprek. “Je kunt 
geloof niet afmeten aan een 
verzameling van regels. De 
een staat dichter bij de Kerk 
dan de ander. Dat geeft ook 
ruimte voor mensen om een 
eigen plek daarin te vinden en 
te groeien in het Geloof!” 

Sindo Núñez Queija

Vorig jaar maakte onze Parochie kennis met Teun War-
naar. Op 12 november, zijn 36ste verjaardag, werd Teun 
in de Sint Bavo tot diaken gewijd door Mgr. Hendriks. Op 
24 juni hoopt Teun tot Priester gewijd te worden en mis-
schien blijft hij daarna wel als Kapelaan in de Parochie. 
Alle reden dus voor dit interview!

Teun hing een kruisbeeld 
in zijn kamer “als een soort 
verdediging van mensen die 
geloven, zoiets was het.” Hoe 
reageerden je huisgenoten? 
“Ik kreeg veel opmerkingen 
en ik vond dat ik er meer over 
moest weten om antwoord te 
kunnen geven.” Voor zijn ver-
jaardag kreeg Teun een Bijbel 
van zijn moeder. “Maar ik kon 
er niet zoveel mee. Een vrien-
din zag toen die Bijbel staan 
en zij stelde voor het Evange-
lie van Mattheüs te lezen.” Dit 
Evangelie sprak hem erg aan. 
“Dit mócht ik niet naast mij 
neerleggen. Wat ik las, ging 
ook over mij; hier stond iets in 
wat heel waar was.”

Huize Barmhartigheid
De vriendin nodigde Teun uit 
naar een soort alfa-cursus 
en hij sloot zich aan bij de 
overwegend protestantse 
studentenvereniging Naviga-
tors. “Elke week was er een 
bijeenkomst, thuis in kleine 
kringen. Op zo’n avond gingen 
we samen eten, liederen zin-
gen, Bijbel lezen en daarna 
een borrel.” De wil om voor 
God te leven werd steeds 
sterker. “Maar, waar moest ik 
voor kiezen? Mijn vraag aan 
God was: Mag ik katholiek 
zijn? Dat duurde ongeveer een 
half jaar.” 

Roeping
“Heel veel katholieken en 
protestanten denken dat als 
je gewoon logisch nadenkt, 
dan weet je wat je moet gelo-
ven. Ik ben daar niet meer van 
overtuigd. Het is zeker ook 
een act van geloof: je kunt 
met je verstand niet met ze-
kerheid zeggen ‘dit is waar, en 
dat is niet waar’. Er is nog een 
geloofsstap nodig.”

Weet je nog wanneer je wist 
dat je katholiek wilde zijn? Ik 
heb de vraag nog niet gesteld, 
of Teun zegt: “24 juni 2005! 
Ik las in het Evangelie van Lu-
cas over de Aankondiging van 
de Engel Gabriël aan Maria. Ik 
was erg onder de indruk van 
Maria’s overgave en daarom 
bad ik haar na: Mij geschiede 
naar Uw Woord. Wát God 
ook wilde met mijn leven, dat 
wilde ik ook, al wist ik niet 

Kennismaking
Het afgelopen half jaar hebben 
we Teun al wekelijks kunnen 
ontmoeten bij de Eucharistie-
vieringen. En vele vrijwilligers 
hebben persoonlijk contact 
met hem. Zo repeteert hij 
regelmatig met onze koren: 
“Gewoon, omdat het ontspan-
nend is.” En wie wil, kan hem 
vaak in het Parochiesecreta-
riaat treffen, waar hij kantoor 
houdt. We hebben ook al over 
hem kunnen lezen in de paro-
chiebladen van onze zusterpa-
rochies en in de krant.
  
Maar gelukkig hoefde ik niet 
bang te zijn dat er niets meer 
te vertellen was. Zo komen 
we van zijn priesterroeping tot 
orgelspelen en autoreparaties 
met een plantenspuit.

Geloof
Teun komt uit een katholiek 
gezin, maar toen hij Infor-
matica ging studeren aan de 
Universiteit van Twente, had 

De vredesgroet van Mgr. Hendriks en Teun Warnaar bij zijn 
Diakenwijding.

WIJKCONTACT IN 2016
In totaal zijn in 2016 door het Wijkcontact 1.643 bezoeken 
afgelegd.

Doopsel 18 Huisbezoek 465
Huwelijk 5 Altaarbloemetje 68
Jubileum 1 Kerstattenties 245
Jarigen 411 Communie-thuis 275
Rouw - nabestaanden 155  
 
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



Dierbare woorden
Van mijn vriend Deken 
Vien uit Saigon kreeg ik 
een slinger met de tekst 
Chuck Mung Nam Moi: 
Zalig, gelukkig Nieuwjaar. 
Deze hangt in mijn huis 
met daaronder een mand 
die velen van u hebben 
gevuld met dierbare woor-
den om ook mij alle goeds 
en zegen te wensen. Mijn 
grote dank! 

Oudjaar 2016
Dankbaar mocht ik bij de 
jaarwisseling zeggen: onze 
grote dank en waardering 
voor ieder die in 2016 het 
antwoord gaf op de vraag 
“wat kan ik doen om onze 
Parochie gaande te hou-
den?”. Geweldig de inzet in 
en rond liturgie, diaconie, 
catechese, communica-
tie, onderhoud gebouwen, 
tuinen en kerkhof. Jarigen 
krijgen felicitatie-dank-
kaarten.

In 2016 is door Helm-
redactie Marieke Berends 
en dochter Caroline een 
brochure gemaakt: ”Talen-
ten gezocht”, een oproep 
voor ieder zich in te zetten 
voor onze Parochie, hoe 
dan ook. 

In 2016 moesten we 
afscheid nemen van een 
aantal zeer betrokken vrij-
willigers: Joop Beentjes. 
Vele jaren was Joop in 
beide kerken een gewaar-
deerd acoliet. Aad Coelen. 
Hij was betrokken bij de 
KBO. Ook zeer betrokken 
bij de diaconie en MOV. 
Jaap van Amersfoort. Hij 
heeft zijn beste krachten 
gegeven aan ons Laurenti-
uskoor.

In 2016 is er dank voor 
ieder. Een aantal dank u 
wel is extra onderstreept. 
Voorzitter Gerard Anink 
reikte met Pasen aan 
Herman van der Plas de 
speld uit van St. Grego-
rius b.g.v. 70 jaar koorlid. 
Mevrouw Sturkenboom 
schreef in de Helm over 
megavrijwilligster Mari-
anne van Gemert. B.g.v. 
25 jaar dirigent van ons 
Jeugdkoor en alle andere 
taken in kerk en samenle-
ving mocht voorzitter Bert 
Jan Rozestraten haar Pro 
Ecclesia opspelden. Eind 
september meldde Bis-
schop Hendriks tijdens de 
bloemententoonstelling 
aan Bert Jan dat vanwege 
33 jaar bestuurs- en regio-

inzet de Paus hem eerde 
met de hoge onderschei-
ding Ridder in de orde van 
St. Sylvester.

2016: 125 Jaar 
Laurentius
Met dank aan Wout de 
Reus zijn de borden op de 
pilaren en het bord bui-
ten nog steeds een herin-
nering aan het grandioos 
vieren van 125 jaar. Uniek 
was de inzet van tuinders 
en bloemisten waardoor 
de jubilerende kerk uit-
nodigend was voor heel 
Heemskerk. Het Locus 
Iste van organist Kees van 
Unen onderstreepte alle 
muzikale inzet en zo veel 
meer.

2016: Teun Warnaar
In 2016 kwam Teun War-
naar in onze Parochie. Het 
klikt en zo waren op 12 
november in de St. Bavo 
velen getuigen van zijn 
diakenwijding. DV zal de 
Bisschop hem 24 juni tot 
Priester wijden. Terecht 
zegt Teun in een interview 
of hij de beoogde opvolger 
is van Deken Cassee, die 
ook niet meer de jongste 
is, dat daar de Bisschop 
over beslist. 

2016: Dierbaren
Iedere overledene is uniek 
en heeft recht op de juiste 
eer en aandacht. Bijzon-
der is het ook voor mij als 
met de dierbare dode per-
soonlijk veel gedeeld is. Ik 
mocht de uitvaart vieren 
van Vicaris Geukers. Hij 
woonde lang in mijn Alk-
maarse Parochie en was 
onze vicaris-generaal. Ik 
vierde in Santpoort de uit-
vaart van Lies Wigchert-
van Warmerdam, de vrouw 
van Engelbert Wigchert, 
de Pastor in ons mid-
den en Lourdesvriend. Op 
16 oktober overleed mijn 
zwager Fred Buter. Na zijn 
dood is hij overgebracht 
naar de Spoellaan. We 
vierden zijn leven in de 
Laurentiuskerk, waarna 
Fred is begraven op ons 
Laurentiuskerkhof.

Sjaloom en alle zegen in 
2017 voor ieder, 
mede namens Kapelaan 
Mario Agius en Diaken 
Teun Warnaar. 

Deken Ton Cassee

We hebben 2 kindermiddagen 
in februari: 2 en 16 februari. Op 
2 februari gaan we het over de 
Barmhartige Samaritaan heb-
ben. We hebben het in het voor-
traject d.m.v. een toneelstukje 
hier al over gehad en er is uit-
gelegd wat barmhartig is. De 
middag van 16 februari staat in 
het teken van verzoening. Als je 
zegt dat het je spijt, dan word 
je vergeven. Net als de zoon die 
bij zijn vader terugkomt in het 
verhaal van de verloren zoon. 
Daarna is het voorjaarsvakantie, 
maar we hopen dat er heel veel 
kinderen met hun gezin naar de 
gezinsviering in de Mariakerk 
komen op 26 februari om 11.00 
uur. Ons koor De Heemsklokjes 
zal dan weer zingen. 

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

de dat er in een stal bij hem 
om de hoek een Kindje was 
geboren. 

Toen zijn we bij de prachtige 
kerststal in de Esplanadezaal 
gaan staan en heeft de Kape-
laan verteld waar het met 
kerstmis echt omgaat en heb-
ben we nog een paar kerst-
liedjes gezongen. Bij het laat-
ste liedje “Ori, Ori, Ori” heeft 
de Kapelaan ons begeleid op 
zijn gitaar.  

Tijd voor een pauze en de 
kelen te smeren met chocola-
de melk en een plak tulband. 
Met een spelletje kerstbingo 
hebben we de avond afge-
sloten. De kinderen kregen 
een kerstwens en iets lekkers 
mee naar huis. 

Elly Dantuma 

EERSTE 
H. COMMUNIE EN 
GEZINSVIERINGEN

In januari hadden we met 
de kinderen het thema “pro-
feten” behandeld. Door de 
geschiedenis heen kon het 
Joodse Volk op de hulp van 
de profeten rekenen. Zij kre-
gen duidelijke boodschappen 
van God en gaven die aan de 
mensen door. Probleempje 
was dat de mensen niet altijd 
bereid waren om naar hen te 
luisteren, waardoor de taak 
van een profeet heel zwaar 
bleek te zijn. Bleek? Nee: 
blijkt! Want ook vandaag de 
dag is het niet gemakkelijk 
om altijd eerlijk te zijn en te 
zeggen wat goed is. Durven 
wij dit? En ook andersom: 
luisteren we als een vriend 
tegen ons zegt dat we ergens 
niet goed mee bezig zijn? 

Over dit alles hebben we met 
de kinderen gesproken. Ze 
waren het er zeker mee eens 
dat, ook als het moeilijk is, 
het toch een goed gevoel 

In het najaar zijn we weer 
begonnen met bijeenkomsten 
voor jongeren na hun Vorm-
sel. Met beide groepen (12-
16 jaar en 16+) hebben we 
het over H. Moeder Teresa 
van Calcutta en andere Hei-
ligen gehad. Heeft u zich wel 
eens afgevraagd wat de Hei-
ligen eigenlijk heilig maakt? 
De jongeren hebben hier met 
Kapelaan Mario Agius, Diaken 
Teun Warnaar, Elly Twaalfho-
ven (Catechese Uitgeest) en 
ondergetekende over nage-
dacht. 

Samen met de jongeren van 
de JKH hebben we in decem-
ber ook een Kerstdiner gehou-
den en met drie teams mee-
gedaan aan het Oliebollenvol-
leybaltoernooi bij Heliomare 
in Wijk aan Zee. We hadden 

We hebben met elkaar een 
heel gezellige kerstavond  
gehad; het thema was 
“Geen stille kerst”. De jon-
geren kwamen samen in de 
Esplanadezaal. Diaken Teun 
opende met een welkomst-
woord en een gebed. Daarna 
vroegen we ons af wat kerst 
voor veel mensen zou kunnen 
betekenen. 

We liepen in gedachte door 
het dorp en “vroegen” dit 
aan de bakker, slager, de 
eigenaar van een kleding-
winkel, restaurant, de juf of 
meester op school en aan 
de EHBO-post in het zieken-
huis. De antwoorden waren: 
“druk, druk, druk” of “einde-
lijk vakantie” of “gewoon heel 
hard werken”. Ook vroegen 
wij aan Kapelaan Mario en 
Diaken Teun wat kerst voor 

geeft om eerlijk te zijn en 
voor de goede dingen op te 
komen. Met het verhaal van 
Jona op dvd en een zelfge-
maakte “Jona in de walvis”, 
sloten we de avond af.

In februari komen we weer 
bij elkaar en dan gaan we 
Carnaval vieren, ter voorbe-
reiding op de Vastentijd die 
dit jaar op 1 maart begint. 
Zoals gewoonlijk zullen we 
alle kinderen en hun gezinnen 
uitnodigen om de bijzondere 
viering van Aswoensdag te 
komen meemaken in de Mari-
akerk om 19.00 uur. 

Pilar Casanova

ons samen met jongeren van 
de PKN voorbereid, die ook 
meededen aan het toernooi. 
We werden weliswaar geen 
kampioen, maar het was een 
fantastische avond, met als 
hoogtepunt de laatste wed-

strijd van ons team van 12-13 
jarigen dat luid aangemoe-
digd werd door een twintigtal 
“oudere jongeren” en meege-
reisde familie.

Sindo Núñez Queija

hen betekent in de prak-
tijk. Voor de geestelijken is 
het ook een drukke tijd van 
Eucharistievieringen voorbe-
reiden en wat extra bezoek-
jes doen. Thuis de kerststal 
opzetten en voorbereidingen 
treffen om familie te ontvan-
gen. De kinderen vertelden 
ook wat voor hen kerstmis 
inhoudt. Toen hebben we 
naar het kerstverhaal geluis-
terd en tussendoor een paar 
kerstliedjes gezongen.

We hadden Sindo Nuñez uit-
genodigd om ons te helpen 
bij het vertonen van cartoons 
via een beamer en van een 
leuk kerstverhaal, gezien van-
uit de situatie van de herber-
gier waar Jozef en Maria aan-
klopten voor een slaapplaats. 
En wat het tenslotte met de 
herbergier deed toen hij hoor-

KICA NIEUWS

NIEUWS VAN DE JONGEREN!

JOPH NIEUWS

De jongeren die meededen aan het volleybaltoernooi, met Kapelaan Mariusz 
Momot uit Purmerend, Diaken Teun, Remko Ooijevaar en Sindo. Op de foto 
ontbreken kapelaan Mario en enkele jongeren die die dag ziek waren.



Dit jaar begint op 1 maart de Vastentijd. Met als thema dit 
jaar “bruggen bouwen”: tussen God en de mens, tussen men-
sen onderling, tussen groepen, culturen, hier en in andere 
landen, speciaal ook naar derdewereldlanden, tussen mens 
en natuur.

“God probeert een brug te slaan naar de mensen door Jezus, 
zijn Zoon. Jezus heeft geleden en is gestorven aan het kruis 
om een verbinding te vormen tussen God en de mensen. Een 
mens kan zich niet alléén ontwikkelen, evenzo kan een volk  
zich beter ontwikkelen in samenwerking met andere volkeren. 
Daar zijn bruggen voor nodig.

Maar onrecht, politieke spelletjes en wantrouwen liggen hier-
bij op de loer. De machtigen gaan de zwakkeren overheersen 
en dat leidt tot onvrijheid, agressie, zelfs tot oorlog. Zo ook 
ontstaan ruzies tussen families, maar ook verontachtzaming 
van het natuurlijke evenwicht. 

Kunnen wij helpen deze bruggen te slaan? Dat kunnen we 
door op Hem te vertrouwen! We kunnen een brug zijn naar 
mensen die getroffen zijn door oorlog of die op de vlucht zijn, 
of door natuurrampen getroffen. Grotere en kleinere bruggen 
kunnen worden gelegd door bezoeken of door hulp, financi-
eel of met goederen. Het zou mooi zijn als nog meer mensen 
zich zouden aansluiten, ieder op zijn eigen niveau. “Van geven 
word je rijker”! De Vastentijd is dé gelegenheid om daar extra 
aandacht aan te schenken.

Wilbert Blom, tel. 244383

N.B. Door het wegvallen van Aad Coelen is versterking 
van het MOV-team erg gewenst. Wie wil er meedenken, 
vanaf een paar uurtjes in de maand?

UIT HET BESTUUR

Penningmeester Hans Duin 
opent de eerste vergade-
ring van het Locatieteam 
Heemskerk in 2017 met 
het uitspreken van een 
gebed voor het Nieuwe 
Jaar: ‘mag de kracht van 
uw Liefde ons zegenen op 
onze weg, ons behoeden en 
bewaren.’ Daarmee werd de 
toon gezet voor ongetwij-
feld weer een enerverend 
jaar: hoe gaan we in een 
veranderende samenleving 
ook in onze regio invulling 
geven aan ons gelovig bezig 
zijn en maken we daarin de 
juiste keuzes? 

Het Bisdom Haarlem-
Amsterdam heeft een 
gespreksnotitie verspreid 
waarin pastores en bestu-
ren worden uitgedaagd 
om in gesprek met elkaar 
te zoeken naar een nieuw 
evenwicht van aanbod van 
en behoefte aan kerkelijke 
diensten. ‘Samen kerk zijn’ 
zal in ons Bisdom ook in 
de komende jaren naar 
verwachting verder inkrim-
pen, maar niet verdwijnen. 
Samen blijven werken aan 
een levende geloofsge-
meenschap. Yes, we can! 

Evaluatie kerst- en 
nieuwjaarsvieringen
Deken Ton Cassee, Kape-
laan Mario Agius en Diaken 
Teun Warnaar toonden zich 
zeer tevreden met het ver-
loop van de drukke kerst- 
en nieuwjaarsvieringen. 
Hoewel het aantal kerk-
gangers wat minder was en 
de vieringen niet doorde-
weeks, maar in een week-
end vielen, bracht de geza-
menlijke collecteopbrengst 
tijdens de kerstdiensten 
bijna € 7.000 op en lag 
daarmee toch nog in lijn 
met die van 2015. Veel 
dank aan alle vrijwilligers 
die hard hebben gewerkt 
om alle vieringen mogelijk 
te maken!

Actie Kerkbalans 2017
Onder het motto ‘Mijn kerk 
verbindt’ wordt aan het 
begin van 2017 weer de 
jaarlijkse Actie Kerkbalans 
gehouden. Al eeuwenlang 
verbindt de kerk mensen 
met elkaar. We zijn door 
de kerk verbonden met 
God, met elkaar en met de 
generaties voor en na ons. 
We houden elkaar vast in 
geloof. Daar waar mensen 
aandacht en steun nodig 
hebben, strekken wij onze 
handen naar hen uit. 

Om te kunnen blijven ver-
binden is ook in 2017 weer 
geld nodig. Verwarming, 
verlichting, onderhoud, per-
soneel en muziek kosten 
geld. Kosten die gemaakt 
worden om onze kerkdeu-
ren open te houden en u 
en vele anderen welkom 
te heten. Dank zij de inzet 
van enkele trouwe vrijwil-
ligers kan ook dit jaar weer 
de Actie Kerkbalans in onze 
Parochie worden georga-
niseerd. Wij zijn hen dan 
ook zeer erkentelijk voor 
de tijd en aandacht die 
zij in dit werk steken, een 
zorgvuldige klus om deze 
belangrijke inkomstenbron 
van onze parochie ‘levend’ 
te houden! Het Locatieteam 
Heemskerk beveelt ook dit 
jaar de Actie Kerkbalans 
van harte bij u aan. Geef 
voor verbinding, geef voor 
een kerk in balans! 

Project Vastenactie: 
Lideta Mariam Highschool
Op zaterdagmorgen 14 
januari kwamen vertegen-
woordigers van de MOV-
groepen van Edam, Volen-
dam, Monnickendam, Ilpen-
dam, Zaandam, Castricum, 
Uitgeest en Heemskerk in 
de Esplanadezaal bijeen om 
samen campagne te voeren 
voor het uitgekozen Vasten-
actieproject. 

Het betreft de Lideta Mari-
am Highschool, een school 
voor middelbare scholie-
ren (grade 7 tot 10) in het 
plaatsje Alitena, in het 
noorden van Ethiopië. Het 
is de streek waar Kapelaan 
Tesfay, die thans in Edam 
actief is, vandaan komt. De 
school is erg populair in de 
regio en groeit. Deze school 
heeft dringend behoefte 
aan onder meer een labora-
torium, een bibliotheek en 
goede toiletvoorzieningen. 

De kosten worden begroot 
op € 50.000. Om dat geld 
bij elkaar te krijgen, gaan 
bovengenoemde Parochies 
gezamenlijk de handen uit 
de mouwen steken, een 
uniek samenwerkingsver-
band waar we in de eerst-
volgende editie van Helm 
uitvoerig op terug zullen 
komen.

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Het was weer een druk 
bezochte kien-middag en wat 
was het gezellig! Veel beken-
de, maar ook nieuwe gezich-
ten. Wij zijn ontzettend trots 
dat het Lourdeswerk zó leeft 
in Heemskerk. Het geeft veel 
voldoening als iedereen naar 
huis gaat met mooie prijzen 
of het nu een plant, fruit of 
iets anders is, iedereen is 
tevreden. Maar wij willen 
toch ook vooral onze vrijwil-
ligers bedanken voor het vele 
werk dat vooraf gedaan wordt 
en ook natuurlijk zoals alle 
jaren onze middenstanders, 
bedrijven en particulieren, 

Informatieavond Wat wij kun-
nen doen voor vluchtelingen 
die hier zijn komen wonen?
Datum: Woensdag 15 februari 
19:30 uur (inloop vanaf 19:00 
uur)
Locatie: INOVA, Wijckermolen 
6 Beverwijk (tegenover NS-
station)

De gezamenlijke kerken van 
Beverwijk en Heemskerk 
organiseren op woensdag 15 
februari een informatieavond 
samen met INOVA. Er zal wor-
den uitgelegd hoe vluchtelin-
gen met een verblijfsstatus 
momenteel begeleid worden. 
Ook horen we iets van de 
ervaringen van een vluchte-
ling zelf. Daarnaast wordt 
verteld welke aanvullende 

want zonder hen was er geen 
kienen en wat waren er weer 
mooie prijzen! En wat hebben 
we een prachtig bedrag bij 
elkaar gekiend: € 3.850. 

En zoals u weet kunnen wij nu 
weer verder met ons werk om 
zieke mensen mee te nemen 
naar Lourdes en dat is dit 
jaar van 29 april tot 4 mei. 
Heeft u zin om mee te gaan, 
wilt u informatie of weet u 
iemand, die mee zou willen, 
bel ons dan even.

Bets Portegies, tel. 235573 of 
Joke Hoogeland, tel. 243975

activiteiten er nodig zijn, dit 
varieert van een incidentele 
klus tot intensievere begelei-
ding. Aan extra menskracht is 
grote behoefte. Daarom: heel 
welkom!

Vluchtelingen die Nederland 
binnenkomen, doorlopen in 
een AZC een asielprocedure. 
Een deel van hen krijgt een 
verblijfsstatus. Deze zgn. 

statushouders worden in 
alle Nederlandse gemeenten 
gehuisvest. Zo krijgen wij ook 
in Beverwijk en Heemskerk 
er jaarlijks tientallen nieuwe 
buren bij. 

In de IJmond is de eerste 
opvang en begeleiding uit-
besteed aan de organisatie 
INOVA. Professionals en vrij-
willigers maken de mensen 
enigszins wegwijs in onze 
woonplaatsen. Maar er is 
meer nodig: we willen graag 
dat mensen zich thuis gaan 
voelen en in de samenleving 
integreren. Daarbij kunt u iets 
betekenen. 

Voor meer informatie: 
marcovisser64@kpnmail.nl.  

LOURDES HEEMSKERK

INFORMATIEAVOND NIEUWE BUREN OP 15 FEBRUARI

OPSPORING 
AFRIKAANSE 
TROM
In november 1983 is, 
na bemiddeling van een 
parochiaan, door de 
vroegere Kapelaan Ton 
Huyboom, later Natio-
naal KAJ-aalmoezenier, 
een Afrikaanse tamtam 
trom aan onze Parochie 
ter beschikking gesteld. 
Kapelaan Huyboom had 
deze trom als geschenk 
meegekregen tijdens zijn 
bezoek aan KAJ-teams in 
Afrika.

Weet iemand nog wat er 
met deze trom is gebeurd 
of waar hij is onderge-
bracht? Misschien kun-
nen de vroegere leden 
van het Jongerenkoor 
enig uitkomst bieden? 
Graag een reactie aan 
het Parochiesecretariaat, 
tel. 232220. Bij voorbaat 
dank. 

Op zondag 19 februari wordt 
de Eucharistieviering van die 
ochtend uitgezonden vanuit 
de Laurentiuskerk m.m.v. het 
Laurentiuskoor. Aansluitend 
spreekt Wilbert Blom over de 
Vastenactie.

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



Uit het Huwelijksboek
3 mrt. Huwelijk Bruidspaar 
 Vicki van de Pavert 
 en Gerard den Besten
 Abtswoudseweg 107, 
 Delft
 Laurentiuskerk, 19.00 u.

Uit het Rouwboek
14 dec. Helena Beentjes-
 Baltus (82)
 Cieweg 2
17 dec. Hendricus Timmer (75)
 Mozartstraat 92a
20 dec. Johanna Baanstra-
 Pereboom (87)
 Van Houtenkade 3, 
 Alkmaar 
21 dec. Alida Hoeben-van der 
 Does (91)
 Huis Ter Wijck, 
 Beverwijk
24 dec. Theodorus Bruins 
 (81)
 Spoellaan 21
29 dec. Petrus Gooijer (65)
 M. Krusemanpark 31
2 jan. Johannes 
 Koopmanschap (98)
 Lessestraat 28b
8 jan. Bavonia Groenland-
 Heijne (89)
 Huize Westerheem 280

9 jan. Emarentiana Koedijk-
 Kruijenaar (77)
 Jan van Scorelstr. 9
10 jan. Johannes Zonneveld 
 (88)
 Joh. Poststraat 7
15 jan. Petrus van 
 Duivenvoorde (74)
 Bonckenburchstr. 18
16 jan. William Dufrenne (95)
 Westerheem 400

Opbrengst collectes
18/19 dec. 3	 765,37
24/25/26 dec. 3	 6.711,58
31/1 jan. 3	 547,61
7/8 jan. 3	 713,01
14/15 jan. 3	 672,76

Kerkbijdrage
Op 17 januari jl. heeft de Actie 
Kerkbalans in onze Parochie 
over het jaar 2016 het prach-
tige resultaat bereikt van 
3 91.139,29. Aan allen die 
hieraan hebben bijgedragen 
uiteraard onze hartelijke dank! 
Ook voor alle nieuwe aanmel-
dingen 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. 7 (mrt.) 13 feb.
Nr. 8 (apr.) 13 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 aangele-
verde kopij. Anoniem 
ingezonden stukken 
worden niet geplaatst.  

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

ROUWBEGELEIDING
Voor rouwbegeleiding kunt u contact 

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

Za. 4 feb.
18.45 uur

Zo. 5 feb.
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

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

Za. 4 feb. 

Zo. 5 feb.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

Za. 11 feb.

Zo. 12 feb.
09.30 uur

Geen viering

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

Za. 11 feb.
18.45 uur

Zo. 12 feb.
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Mariakoor

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
JKH

Za. 18 feb.
18.45 uur

Zo. 19 feb.
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang met herenkoorleden

Za. 18 feb.

Zo. 19 feb.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Agius
Samenzang

Za. 25 feb.

Zo. 26 feb.
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Laurentiuskoor: Messe in C van 
Bruckner

Za. 25 feb.
18.45 uur

Zo. 26 feb.
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Mariakoor

Eucharistie-/Gezinsviering
Kapelaan Agius
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Wo. 1 maart
19.00 uur
Aswoensdag

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

Za. 4 maart
18.45 uur

Zo. 5 maart
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

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

Za. 4 maart

Zo. 5 maart
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken Warnaar
Samenzang

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. 

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

www.laurentius-maria.nl

Deze Alpha-cursus begint op 
dinsdagavond 14 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 
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 komen bijeen gedurende 
10 avonden, t.w. van 14 
februari tot 25 april. Op 8 
april houden we de alpha-dag 
in het voormalige Juliana-
klooster aan de Hoogeweg in 
Heiloo naast het Mariapark 

Onze Lieve Vrouw ter Nood. 

Wie meer wil weten over het 
christelijk geloof of zich daar 
meer in wil verdiepen is van 
harte welkom in de Grenspost 
aan de Van Riemsdijklaan 
120 (naast de Apostelkerk) te 
Beverwijk.

Voor meer info of voor aan-
melding kun je bellen met 
Henk Niesten: tel.: 294367 
of mailen: 
hjozefniesten@planet.nl.

ALPHA-CURSUS GAAT WEER VAN START


