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TWEE TORENS... 
ÉÉN PAROCHIE

In dit nummer o.a.: 

• Stille Kracht:  
Samenwerking PCI’s 

• JOPH en KiCa-Club gaan  
weer van start! 

• Repetities kerst Laurentius- 
koor starten per 17 oktober 

• Kom naar de Kinderbioscoop  
op 8 oktober

SAMENWERKING PCI’S UITGEEST, 
CASTRICUM EN HEEMSKERK – 
VAN ARMENZORG NAAR CARITAS

Dit heeft uiteindelijk geleid tot 
de vorming van een “perso-
nele unie” per 1 juni 2017. Dit 
houdt in dat de drie PCI’s als 
zelfstandige kerkelijke rechts-
personen blijven bestaan, 
maar dat deze drie PCI’s één 
en hetzelfde bestuur hebben, 
namelijk de heren Gerard 
Anink (voorzitter), Bas Ad-
miraal (penningmeester) en 
Richard Numan (secretaris). 

Aan de bestuursleden die tot 
deze datum in de afzonder-
lijke besturen zaten is eervol 
ontslag verleend. Gelukkig 
blijven de meesten van deze 
“oude” bestuursleden wel 
actief voor de Caritas, door-
dat aan iedere PCI nu een 
“LCI” (Lokale Caritas Instel-

Bosnië, Costa Rica) en zeker 
ook hulp aan Uitgeesters die 
het financieel moeilijk heb-
ben. Meestal kwamen zij 
in contact met deze laatste 
groep via “van horen zeggen”. 

De PCI van Uitgeest is in de 
gelukkige situatie dat zij alle 
uitgaven kunnen bekostigen 
uit hun jaarlijkse rente- en 
pachtinkomsten. Hierin heb-
ben zij een duidelijk andere 
positie dan de PCI’s van Cas-
tricum en Heemskerk, die niet 
of nauwelijks inkomsten uit 
een dergelijke bron hebben.  

Castricum 
Castricum had de afgelopen 
jaren een PCI die bestond uit 
vijf leden: Fons Geenevaasen, 
Betty Wokke, Coby Castricum, 
Sandra Groot en Kees Emeis. 
Helaas hebben deze mensen 
om verschillende redenen 
aangegeven te zullen stoppen 
met het werk voor de PCI. 

Kees Emeis vertelde mij dat 
een van hun vaste taken het 
maandelijks ophalen van 
voedsel voor de Voedselbank 
is en gelukkig blijven een 
aantal leden hier wel mee 
doorgaan. Mensen in Castri-
cum worden eens per maand 
opgeroepen om wat mee te 
nemen naar de kerk. De vrij-
willigers van de PCI nemen dit 
dan in ontvangst en zorgen 
dat het bij het regionale ver-
deelpunt in Beverwijk komt. 
Andere doelen die deze PCI 
steunde waren tot nu toe: 
Schuldhulpmaatje, Comité 
Noodhulp Asielzoekers IJmond 
(via Jan Henneman) en de 
jaarlijkse Kerst-Inn in Castri-
cum. Daarnaast kwamen er 
incidenteel verzoeken tot hulp 
binnen via pastoor Kaleab. 

De PCI van Castricum werkt 
overigens goed samen met 
het Noodfonds “Castricum, 
Akersloot, Limmen”. In dit 
fonds zijn leden van de PCI’s 
van genoemde plaatsen ver-
tegenwoordigd en daarnaast 
ook vertegenwoordigers van 
de protestantse kerk uit deze 
drie plaatsen. Dit Noodfonds 
behandelt jaarlijks - in tegen-
stelling tot de PCI van Castri-
cum zelf - veel hulpaanvragen 

en indirect helpt de PCI Cas-
tricum hier wel aan mee. Deze 
aanvragen betreffen vaak 
mensen die net op of onder 
het bestaansminimum leven 
of die in de schuldsanering 
zitten. Door goede contacten 
met Socius (maatschappelijk 
werk van de gemeente) wordt 
gecontroleerd of de aanvra-
gen terecht zijn.  

Heemskerk
De PCI van Heemskerk be-
staat sinds begin 2015 uit 
Gerard Anink en ondergete-
kende. Ruud van der Heide 
heeft zich vanaf medio 2016 
tot medio 2017 ook nog in-
gezet voor de PCI, vanuit de 
rol van penningmeester, maar 
heeft door drukke werkzaam-
heden deze taak helaas moe-
ten neerleggen. 

De doelen die de PCI van 
Heemskerk steunt zijn ver-
gelijkbaar met die van Uit-
geest en Castricum. Er is een 
goede samenwerking met het 
Noodfonds Heemskerk, de 
Kledingbank, de Voedselbank, 
Schuldhulpmaatje, de GGZ 
(geestelijke gezondheidszorg) 
en het RIBW (Regionaal In-
stituut Begeleid Wonen). De 
meeste aanvragen komen 
vanuit de laatste twee in-
stanties en worden daar ook 
getoetst. 

Toekomst
Voor de toekomst is het de 
bedoeling dat er meer regio-
nale projecten gesteund zul-
len worden, waardoor op die 
manier aan de samenwerking 
tussen de drie PCI’s inhoud 
wordt gegeven. Dit neemt niet 
weg dat de bestaande doelen 
- via de LCI’s - ook gesteund 
zullen blijven worden. 

Het proces om tot samenwer-
king te komen is leerzaam 
geweest. De vrijwilligers uit de 
verschillende Parochies heb-
ben elkaar steeds beter leren 
kennen en er is vertrouwen 
dat de Caritas in onze Perso-
nele Unie steeds meer een 
“eenheid” gaat worden die 
dienstbaar is aan de mensen 
in nood.

Richard Numan

Reeds in de tijd van de Apostel Paulus was er sprake 
van dat Christenen financiële ondersteuning boden aan 
geloofsbroeders en -zusters die dat nodig hadden. De 
armenzorg kent ook in onze regio een lange traditie. Zo 
is de PCI van Castricum nog in het bezit van een kas-
boek uit 1902, waarin vermeld staat welke bedragen 
aan de diverse armen uit die tijd werden uitgedeeld. Na 
de Tweede Wereld Oorlog - in 1964 om precies te zijn 
- is de benaming “armenbestuur” in Castricum veran-
derd in “Parochiële Caritas Instelling”, nu beter bekend 
onder de afgekorte naam “PCI”. Caritas is overigens 
een woord uit het Latijn en betekent: liefdevolle zorg. 
De Griekse variant van dit woord is Diakonie. 

ling) is gekoppeld. Dit zijn 
werkgroepen die in iedere 
Parochie volgens afspraken 
(mandaten) met het bestuur 
van de PCI’s de lokale noden 
zullen dienen. De LCI’s leggen 
periodiek verantwoording af 
aan het bestuur van de PCI’s, 
die zich vervolgens weer ver-
antwoordt richting het Bisdom 
over de gedane uitgaven. Over 
de uitgaven en invulling van 
de werkzaamheden per PCI 
tot nu toe heb ik gesproken 
met enkele van de oud- 
bestuursleden.

Uitgeest 
Uitgeest heeft al jaren een 
goed draaiende PCI. Begin 
2017 hebben enkele PCI-
leden die jarenlang de kar 
getrokken hebben, het stokje 
overgedragen aan een nieuw 
enthousiast PCI-team. Piet 
Vessies en Ben Verheijde 
hebben voor hun jarenlange 
verdiensten onlangs de dioce-
sane penning en oorkonde ge-
kregen. Deze werd uitgereikt 
in het parochiehuis “De Klop”. 
Siem Klous maakte overigens 
samen met Wil Tromp ook 
deel uit van de “oude” PCI 
Uitgeest. Van deze groep is 
Wil de enige die ook in de 
nieuwe (LCI-)samenstelling 
nog een rol zal hebben. 

In een gesprek dat ik met 
Piet had, vertelde hij waar zij 
hun geld de afgelopen jaren 
aan hebben besteed: Voed-
selbank, Vluchtelingenwerk, 
Schuldhulpmaatje, projecten 
in regio en Bisdom, bijdragen 
aan Christenen in nood over 
de grenzen (bijv. Indonesië, 

Wens vanuit het Bisdom tot 
samenwerking PCI’s
De diverse Parochies in de 
regio hebben tot nu eigen 
PCI’s gehad. Het Bisdom 
Haarlem-Amsterdam wenst 
echter - om de vitaliteit in de 
steeds kleiner wordende kerk-
gemeenschap te behouden - 
dat behalve de Parochies ook 
de PCI’s steeds meer gaan 
samenwerken. In ons geval 
betreft dat een samenwerking 
tussen de PCI’s van Uitgeest, 
Castricum en Heemskerk. De 
afgelopen twee jaar hebben 
er daarom diverse gesprekken 
plaatsgevonden tussen de be-
stuursleden van de genoemde 
PCI’s om te kijken hoe aan 
deze samenwerking het beste 
vorm kan worden gegeven. 

Bestuur PCI en leden LCI met v.l.n.r.: Gerard Anink, Ton Borst, Wil Tromp, Bas Admiraal, Kees Emeis en 
Richard Numan. Op de foto ontbreken leden LCI: Dik Wokke, Joan van de Ven, Carla de Waal en Leny Klaver.



Afscheid van Heemskerk
Per 1 september ben ik 
inmiddels verhuisd van 
Oudorp naar Westerblok-
ker (West-Friesland). Daar 
woon ik met mijn nieuwe 
pastoor Samuele Marcan-
tognini uit Italië. Begin juli 
hoorde ik van de verande-
ringen in een gesprek met 
onze Bisschop mgr. Punt. 
Na de zomervakantie kon 
ik in augustus voor het 
laatst met jullie vieren, ook 
in Castricum en Uitgeest. 
Inmiddels zijn pastoor 
Samuele en ik begonnen 
met het verkennen van de 
voor ons nieuwe Matteüs-
parochie (Hoorn, Zwaag, 
Westerblokker, Oosterblok-
ker, Westwoud).

Vier mooie jaren
Ik kijk met blijdschap terug 
op 4 mooie jaren in Heems-
kerk, Uitgeest en Castri-
cum, eerst als priesterstu-
dent, dan als diaken en de 
laatste 3 jaar als priester. 
Ik ben daarvoor zeer dank-
baar. Ik zal mijn eerste 
Parochie nooit vergeten.

Deze jaren waren voor mij 
een verrijking. Ik heb veel 
ontvangen, veel meer dan 
ik kon geven. Ik heb vele 
mensen leren kennen die 
op verschillende wijze hun 
liefde, energie, zorg en tijd 
besteden aan de opbouw 
van onze kerkgemeen-
schap. En ook hen die 
misschien niet zo kerkelijk 
betrokken zijn, maar bij 
momenten van vreugde en 
verdriet in contact komen 
met de kerk.

Ik voelde mij omgeven met 
rijk gevarieerde levende 
stenen die vaak op de 
achtergrond hun bijdrage 
leveren met het bekende 
motto van Deken-Pastoor 
Cassee “eer aan God en 
dienst aan mensen”. Vele 
Stille Krachten: kleurrijke 
bloemen in een paradijse-
lijke tuin. Een schoonheid 
die mensen naar God trekt; 
de kracht van eenheid en 
liefde binnen onze kerkge-
meenschap. 

Vreugdevolle momenten
Op 16 november 2013 ben 
ik tot diaken gewijd en de 
dag daarna heb ik voor 
het eerst als diaken 
geassisteerd bij de Mis 
in de Mariakerk.
Op 14 juni 2014, de onver-
getelijke dag van mijn 
priesterwijding. De volgen-
de dag mijn Eerste H. Mis 

in de Laurentiuskerk. Een 
feestelijke dag waarop ik 
de liefde, vreugde en nabij-
heid van vele parochianen 
mocht ervaren.
Van 4-11 oktober 2015 
mochten wij samen het 
gouden jubileum van 
50-jaar Mariakerk vieren 
met mgr. Hendriks.
Op 24 en 25 september 
2016 hebben we samen 
125 jaar Laurentiuskerk 
gevierd met kardinaal 
Simonis. De bijzondere 
bloemenexpositie in de 
kerk blijft zeker in ons 
geheugen gegrift.
Op 25 juni van dit jaar ook 
grote blijdschap bij de eer-
ste H. Mis van onze neomist 
kapelaan Teun Warnaar.

Ook ben ik zeer dankbaar 
voor de dagelijkse momen-
ten, de communie brengen 
bij ouderen en zieken, de 
ziekenzalving bij stervenden 
of zieken, de gewone huis-
bezoeken, doop- en rouw-
bezoeken, en vooral – wat 
mij zeer ter harte gaat – de 
kinderen en jongerencate-
chese. Daar ligt volgens mij 
de grootste uitdaging: het 
geloof doorgeven aan de 
komende generaties.

Ik hoop dat mijn inbreng 
in de Parochie tot steun is 
geweest. Vertrouw telkens 
weer op God. Hij is een lief-
devolle Vader. Hij laat ons 
nooit alleen en reikt ons 
weer Zijn hand vol verge-
ving.

Heel veel dank
Een bijzondere dank aan 
Deken Ton Cassee, Pas-
toor Bruno Sestito (nu in 
Langedijk), Pastoor Kaleab 
en Kapelaan Teun Warnaar 
met wie ik veel heb samen-
gewerkt. Een hartelijk dank 
u wel aan allen die ik heb 
leren kennen. Hopelijk is 
de Maltezer een beetje Ezel 
geworden.

Blijf alstublieft voor mij bid-
den. Een nieuw begin is 
nooit gemakkelijk, maar ik 
vertrouw erop dat God mij 
ook daar zal voorgaan, hel-
pen en begeleiden. Ik blijf 
voor u bidden en vertrouw 
u toe onder de hoede van 
onze Moeder de H. Maagd 
Maria en onze patroonhei-
lige Sint Laurentius.

Gods zegen voor u allen,

Kapelaan Mario Agius

Zoals veel groepen binnen de 
Parochie gaat ook het JOPH 
weer van start.
In september is de infor-
matieavond geweest en op 
woensdag 11 oktober is de 
eerste avond voor de kinde-
ren die nu in groep 8 zitten 
en geboren zijn in 2006.

Het zou kunnen zijn dat u 
de informatie-avond gemist 
heeft of geen uitnodiging 
heeft ontvangen, maar dat uw 
zoon of dochter wel mee wil 
doen, dan is hij of zij natuur-
lijk welkom op deze eerste 
bijeenkomst.

We beginnen om 19.00 uur 
en eindigen om 20.30 uur; de 
bijeenkomst is in het Paro-
chiecentrum van de Lauren-
tiuskerk. De groep komt één 
keer per maand bij elkaar 
gedurende tien maanden.

Elly Dantuma

Na een heerlijke zomervakan-
tie gaat de KiCa-Club weer 
van start! Op donderdag 5 
oktober om 18.30 uur komen 
wij weer bij elkaar in onze 
KiCa-zaal van het Parochie-
centrum in de Laurentiuskerk. 
We hebben er heel veel zin in!  

Als u uw kind nog niet aan-
gemeld heeft of vragen heeft 
over de KiCa-club, dan kan 
dat nog door een e-mail te 
sturen naar Pilar Casanova 
pilar.casanova@xs4all.nl of 
bellen naar 245786. 

We wensen alle kinderen heel 
veel plezier bij ons in het 
komende jaar. Tot ziens op 5 
oktober!

Pilar Casanova en Pepita Miralles

De eerste gezinsviering werd 
erg gezellig gevonden. Alleen 
waren er heel veel stoelen 
leeg bij het koortje. Daar 
kunnen nog wat kinderen bij. 
Kom gezellig zingen! 
De repetities zijn op vrijdag-
middag om 16.00 uur in de 
Mariakerk. Er wordt gerepe-
teerd voor de gezinsviering 
op de derde zondag van de 
maand. Dat is dus op 15 
oktober om 11.00 uur. Het 
thema van de viering is: “kom 
erbij, je bent uitgenodigd!”.

We vragen die zondag alle 
kinderen die op 15 april vol-
gend jaar hun Eerste H. Com-
munie gaan doen om naar 
voren te komen om hun naam 
te vertellen. De kinderen heb-
ben elkaar al ontmoet tijdens 
het informatie-diner. Het was 
weer een geslaagde bijeen-
komst. 

Omdat de viering van de Eer-
ste H. Communie zo vroeg in 
het jaar valt, door de vroege 
paas, gaan we ook al eerder 
beginnen met de kindermid-
dagen. 

Op donderdag 12 oktober is 
de eerste al, om 16.00 uur 
in de Esplanadezaal van de 
Mariakerk. Tijdens die middag 
zullen we ook al een beetje 

praten over het thema van de 
gezinsviering en wat kleine 
taakjes verdelen, bijv. iets 
lezen, helpen als misdienaar, 
boekjes aan de mensen uit-
delen. Zo kunnen we er weer 
een gezellige en mooie viering 
van maken op 15 oktober.

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

JOPH NIEUWS

KICA-NIEUWS

EERSTE H. COMMUNIE EN GEZINSVIERINGEN

KINDERBIOSCOOP
Het is 100 jaar geleden dat Maria verscheen aan drie 
kinderen in Fatima. Dit gaan we vieren met een gezellige 
bioscoop- en knutselmiddag voor alle kinderen van de 
parochie! Broertjes, zusjes en vriendjes zijn ook van harte 
welkom!

Waar? 
In de Esplanadezaal 
van de Mariakerk

Wanneer?
Op zondag 8 oktober
Van 15.00 tot 17.00 uur

Laat even weten of je komt 
via pilar.casanova@xs4all.nl. 

Tot dan! 

In 1989 vierde de JKH zijn 
twintigjarig jubileum. Vanaf 
het begin (1969) heb ik jaren-
lang de geluidsversterking 
verzorgd bij de toenmalige 
"beatmissen" en ter gelegen-
heid van dat jubileum heb 
ik toen een dubbel-cassette 
gemaakt met een selectie uit 
de vele opnamen van die vie-
ringen tussen 1969 en 1977. 
Die cassettes werden toen 
verspreid onder de jubileren-
de koorleden, met liederen 
als: “Geef mij kracht”, “Over 
de Horizon”, “Ik wil een Rots”, 
“Waar, waar mens”, “Uit vuur 
en ijzer” en nog veel meer. 

Onlangs kwam de vraag van 
een toenmalig koorlid of ik 
nog een cassette van die 
jubileum-uitgave kon leveren. 
Ik moest hem toen teleurstel-

len, want cassettes worden 
nog maar weinig gebruikt; de 
cassetterecorder heeft afge-
daan, de CD heeft die functie 
al lang geleden overgenomen. 
Maar ik kon hem toch helpen. 
Ik dook in mijn archief en 
vond daar de orginele digitale 
master-tape terug waarvan 
toendertijd die cassettes wer-
den vervaardigd! 

Daar heb ik nu een 2CD-
versie van geproduceerd en 
het repertoire van toen klinkt 
nu weer verrassend fris uit 
de luidsprekers! Het zijn 46 
liederen uit het repertoire van 
toen, opgenomen tijdens de 
vieringen in de Laurentius- 
en de Mariakerk en nu dus 
gemastered op CD's. 

Mochten er nog oud-leden 
zijn die hier ook belangstel-
ling voor hebben, mail dan 
naar ejtaylor@ziggo.nl, dan 
kan dat geregeld worden.

Ed Taylor

JONGERENKERK HEEMSKERK: 
TERUG IN DE TIJD



Wereldmissie-zondag 22 oktober
Geen kerk is zo over de wereld verspreid als de Katholieke 
Kerk, waarbij de hele mens centraal staat, dus niet alleen de 
religieuze kant, maar ook de materiële kant en dit laatste in 
het bijzonder in arme en ook vaak onbekende landen. Dit jaar 
speciale aandacht voor Burkina Faso.

Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar één van 
de armste landen ter wereld. Burkina Faso betekent ”Het land 
van de oprechte mensen”. Een groot deel van de bevolking 
leeft van de landbouw. Met name de regio’s in de Sahel-zone 
worden hard getroffen door klimaatveranderingen, vooral in 
droogteperiodes. 

De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor het 18e 
jaar uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen 
het lot van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden 
bescherming bij zusters of in gezinnen van catechisten. Het 
geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd verbreid. De slacht-
offers zijn meestal oudere vrouwen. Ze worden in opvang-
centra opgevangen als ze als heks uit hun dorpsgemeenschap 
verstoten worden. 

Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. Daarom 
steunt Missio de zusters en de catechistenfamilies die de 
meisjes en vrouwen opvangen. 

Help deze meisjes en vrouwen, help onze medegelovigen in 
Burkina Faso! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de 
collecte op Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdrage op: 
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, 
Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op: www.missio.nl.

UIT HET BESTUUR

‘Wij zijn mensen onderweg!’ 
Met deze woorden opent 
Deken Ton Cassee de ver-
gadering van september. 
Daarmee memoreerde hij 
aan de Oogstdankviering 
van de LTO die onlangs in 
de bedevaartskapel van 
Onze Lieve Vrouwe ter Nood 
in Heiloo werd gehouden.

In gesprek met Bisdom 
Haarlem-Amsterdam
Op 8 september hebben 
Deken Ton Cassee, secre-
taris Piet van der Horst 
en ondergetekende een 
gesprek gehad met de 
hulpbisschop mgr. Hen-
driks, de heer Van der 
Steen (econoom) en de 
heer Van der Knaap (mede-
werker van het Bisdom). 
Daarbij is gesproken over 
het gebouwenplan en de 
meerjarenprognose van de 
samenwerkende Parochies 
in onze regio. 

Het was een constructief 
en open gesprek over de 
noodzaak om onze kerken 
te onderhouden, het meten 
van vitaliteitscriteria en de 
toekomstige communicatie. 

Na de recente sluiting van 
de kerk in Bakkum, hebben 
wij van onze kant benadrukt 
dat er op dit moment geen 
enkele van de overige vier 
kerken in onze regio in aan-
merking komt om gesloten 
te gaan worden en dat we 
daarnaast als Bestuur van 
de regio in samenwerking 
met onze Locatieteams 
de verantwoordelijkheid 
en plicht hebben om onze 
kerkelijke gebouwen de 
komende jaren frequent en 
goed te onderhouden. 

De huidige tijdsgeest (een 
krimpende kerk) dwingt het 
Bisdom evenwel tot een 
strenger beleid inzake het 
verstrekken van machti-
gingen. Intensiever en fre-
quent overleg met elkaar 
is daarom noodzakelijk om 
verwachtingen te managen 
en teleurstellingen te voor-
komen. Inderdaad, samen 
zijn wij mensen onderweg, 
graag waar mogelijk met de 
positieve steun, inbreng en 
goedkeuring van ons Bis-
dom!

Deken Ton Cassee 
naar Vietnam
Wij zijn mensen onder-
weg! Dat geldt op 7 okto-
ber zeker ook voor onze 
Deken Ton Cassee die dan 

voor de 28e (!) keer naar 
Vietnam vertrekt. Hoewel 
vliegen niet zijn grootste 
hobby is, zal hij opnieuw 
de lange vliegreis naar het 
verre oosten gaan maken 
om zijn eerdere belofte aan 
de familie van zijn vriend 
en tolk Ngoc Anh gestand 
te doen. 

De volgende Vietname-
se wijsheid zegt: “als je 
een vrucht eet, denk dan 
aan degene die de boom 
geplant heeft”. In de afge-
lopen decennia zijn met de 
steun van Deken Ton Cas-
see vele kleinschalige pro-
jecten gerealiseerd, waar 
nog steeds vele mensen de 
vruchten van mogen eten! 

Van harte wensen wij hem 
in goede gezondheid een 
voorspoedige reis toe. 

Wie een bijdrage zou wil-
len storten voor deze pro-
jecten kan dit doen op het 
volgende rekeningnummer: 
NL64 RABO 0312 3086 39 
ten name van R.K. Parochie 
H.Laurentius/H.Maria onder 
vermelding van ‘Vietnam’.

Aanvraag provinciale 
subsidie Laurentiuskerk
In samenwerking met 
Bouwadvies Groot Holland, 
onze bouwtechnisch advi- 
seur, is onlangs bij Gedepu-
teerde Staten van Noord-
Holland provinciale subsidie 
voor de Laurentiuskerk 
aangevraagd. Naast de 
Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg biedt ook de 
provincie Noord-Holland 
subsidie om de restaura-
tie van rijksmonumenten 
te stimuleren. In de loop 
van 2018 zullen opnieuw 
onderhoudswerkzaamheden 
(voornamelijk herstellen van 
leibedekking en voegwerk) 
plaatsvinden. 

De gehele ‘formulieren-
winkel’ is tijdig bij de balie 
van Gedeputeerde Staten 
afgegeven. Nu maar hopen 
en bidden dat we ook voor 
deze subsidie in aanmer-
king komen, waardoor we 
het dure onderhoud van de 
Laurentiuskerk betaalbaar 
houden.

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

In mei is Pastoor-Kunstenaar 
Omer Gielliet overleden. Zijn 
naam zal niet iedereen zeer 
bekend voorkomen; vandaar 
dat de Helm-redactie heeft 
besloten enige aandacht te 
geven aan deze op 91-jarige 
leeftijd overleden Priester-
kunstenaar uit Breskens. Zijn 
kunstwerk heeft nog steeds 
een plek bij de ingang van de 
Mariakerk. 

De relatie met Omer kwam 
op een zeer merkwaardige 
wijze tot stand. Een door 
het toenmalige kerkbestuur 
bedachte rode loper voor de 
nieuwe Mariakerk mocht van 
de architect geen plek krijgen 
in deze kerk. De toenmalige 
Pastoor Schoonderwoerd ving 
een bericht op dat de loper 

een goede bestemming zou 
kunnen krijgen in de Barbara-
kerk in Breskens. Hij ging de 
loper persoonlijk bij zijn col-
lega bezorgen. Uit dankbaar-
heid schonk de Pastoor-kun-
stenaar een van zijn kunst-
werken, namelijk het beeld 
van de ontmoeting van Maria 
en haar nicht Elisabeth.

Zijn creativiteit als kunstenaar 
en zijn betrokkenheid bij men-
sen in nood hebben elkaar 
steeds gevonden in zijn leven. 
Hij maakte van afgedankt 
hout de mooiste beelden 
en hij begeleidde vluchtelin-
gen naar een beter bestaan. 
Hij praatte niet alleen over 
vluchtelingen maar hij nam ze 
(vanaf 1993) in zijn huis op. 
Zo maakte hij zijn lijfspreuk 

PASTOOR-KUNSTENAAR OMER GIELLIET OVERLEDEN

Op zondag 8 oktober wordt 
de Eucharistieviering van die 
ochtend uitgezonden van-
uit de Mariakerk m.m.v. het 
koor Intermezzo. Aansluitend 
spreekt kapelaan Teun War-
naar over de Mariamaand 
oktober.

Op zondag 29 oktober wordt 
de Eucharistieviering met 
samenzang uitgezonden 
vanuit de Laurentiuskerk. 
Aansluitend spreekt pastor 
Engelbert Wigchert over 
Allerheiligen en Allerzielen. 

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.

HEEMSKERK FM

waar: “Waar mededogen en 
liefde is, daar is God.”

Zijn beeld in de Mariakerk zal 
een blijvende herinnering zijn 
aan deze voorbeeldige kun-
stenaar-priester.

De vakantie is weer voorbij en 
ik wil u even vertellen wat we 
zoal gedaan hebben en wat 
we gaan doen. We hebben 
mee gedaan met de RABO-
bank fietstocht en hebben 
daar € 180 van ontvangen. 

Op 17 september hebben 
we ook gefietst voor Lour-
des. We hadden gelukkig 
mooi weer en er hebben 75 
mensen meegedaan. Voor 
elke fietser kregen we € 10 
van onze sponsoren. Dat 
was dus geweldig! Iedereen 
die gefietst heeft: hartelijk 
bedankt en hopelijk weer tot 
volgend jaar! 

LOURDES HEEMSKERK
Ook kunt u alvast noteren dat 
we op zondag 17 december 
weer gaan Kienen voor Lour-
des. 

Hopelijk zien we elkaar bij 
een van de activiteiten en 
heeft u vragen: u kunt mij 
altijd bellen. 

Joke Hoogeland (tel.: 243970)

GEBED ALLERZIELEN

In vertrouwen dat God geen 
mens uit het oog verliest
bidden wij voor hen die 
overleden zijn, voor de 
levenden en voor onszelf …

- dat het verlangen naar de 
vriendschap en liefde van 
onze overleden familieleden 
en vrienden vervuld wordt 
door Gods nabijheid;

- dat al het goede dat onze 
overledenen hebben gedaan 
in ons werk en onze inzet mag 
voortleven;

- dat wij in onze verbonden-
heid met elkaar Gods belofte 
herkennen dat Hij met ons is, 
tot over de grenzen van de 
dood;

- dat er uitzicht is voor hen die 
leven zonder hoop op leven 
voorgoed; dat niemand zich 
verloren voelt, overgeleverd 
aan onzekerheid en duisternis.

Barmhartige God, verhoor 
ons gebed. Geef ons moed 
ons eigen leven in uw hand te 
leggen, vertrouwend dat Gij 
met ons gaat, alle dagen van 
ons leven tot in eeuwigheid. 

Amen.



Uit het Rouwboek
31 aug. Johannes Sap (84)
 Huize Westerheem
2 sept. Hermanus van der 
 Plas (89)
 Huize Heemswijk 
 App. 167
13 sept. Harm de Hoop (49)
 Van Hamelstraat 3

Opbrengst collectes
2/3 sept. 3	 604,00
9/10 sept. 3	 895,36
16/17 sept. 3	 703,81

Kerkbijdrage
Op 19 september jl. bedroeg 
uw bijdrage aan onze Paro-
chiegemeenschap het mooie 
bedrag van 3 80.675,96. 

Onze hartelijke dank voor 
deze onmisbare steun aan uw 
Parochiegemeenschap! 

R.K. Parochie 
H. Laurentius/
H. Maria
Parochiecentrum/
secretariaat beide kerken:
A. Verherentstraat 2
1961 GD Heemskerk
Tel. 0251 - 232220 
E-mail:
Laurentius-Maria@hetnet.nl
www.laurentius-maria.nl

Parochiecoördinator:
Marieke Berends

Het Parochiecentrum is 
geopend op maandag t/m
woensdag en vrijdag van
9.30 tot 12.30 uur.
Donderdag gesloten.

Deken A.M. Cassee
Pastorie ”De Gave”
Spoellaan 1
1964 TA Heemskerk
Tel. 0251 - 232788

Kapelaan T. Warnaar
Tel.: 06 - 13997625

Laurentiuskerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL65 INGB 0000 114474

Mariakerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL20 INGB 0000 195503

Bankrekening beide kerken
NL34 RABO 0363 461450

Parochiebestuur 
Heemskerk, Castricum/
Bakkum, Uitgeest
Deken Ton Cassee, voorzitter
in solidum met Pastoor Kaleab 
Masresha Shiferaw
Bert Jan Rozestraten, gedele-
geerd voorzitter, Heemskerk
Piet van der Horst, secretaris, 
Castricum
Jeanne Beentjes, lid, Uitgeest
Cees Deijle, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, 
Castricum
Functie penningmeester: vacant

Secretariaat:
Dorpsstraat 113, 1901 EK 
Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

Locatieteam Heemskerk
Parochie H. Laurentius/H. Maria
Deken Ton Cassee, voorzitter
Kapelaan Teun Warnaar, lid
Bert Jan Rozestraten, 
gedelegeerd voorzitter
Rita Dufrenne, lid
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 3 (nov.) 16 okt.
Nr. 4 (dec.) 13 nov.

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.  

5 okt. Eerste KiCa-Club bijeenkomst 
 (Laurentiuskerk, 18.30 uur)
8 okt. Uitzending Heemskerk FM (vanaf 18.00 uur)
8 okt. Kinderbioscoop (Mariakerk, 15.00-17.00 uur)
11 okt. Eerste JOPH-avond (19.00-20.30 uur)
17 okt. Start repetities Laurentiuskoor voor Kerst 
22 okt. Missiezondag
29 okt. Uitzending Heemskerk FM (vanaf 18.00 uur)
1/2 nov. Allerheiligen/Allerzielen

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

Za. 7 okt. 

Zo. 8 okt. 
09.30 uur

Geen viering 

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang met cantor

Za. 7 okt. 
18.45 uur

Zo. 8 okt. 
11.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Mariakoor 

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Koor Intermezzo

Za. 14 okt.
18.45 uur

Zo. 15 okt.
09.30 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang

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

Za. 14 okt.

Zo. 15 okt.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistie-/Gezinsviering
Kapelaan Warnaar
Jeugdkoor De Heemsklokjes 

Za. 21 okt.

Zo. 22 okt.
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Laurentiuskoor: Messe brève 
no. 7 van Gounod

Za. 21 okt.
18.45 uur

Zo. 22 okt.
11.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Mariakoor 

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang 

Za. 28 okt.
18.45 uur

Zo. 29 okt.
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang met cantor

Za. 28 okt.

Zo. 29 okt.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Wo. 1 nov. Geen viering Wo. 1 nov.
19.00 uur
Allerheiligen

Eucharistieviering
Deken Cassee/Kapelaan 
Warnaar
Mariakoor

Do. 2 nov.
19.00 uur
Allerzielen

Eucharistieviering
Deken Cassee/Kapelaan 
Warnaar
Laurentiuskoor: 
Missa Pontificalis van Perosi

Do. 2 nov. Geen viering

Za. 4 nov.
18.45 uur

Zo. 5 nov. 
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor (heren): Missa 
in honorem Sanctae Luciae van 
Botazzo

Za. 4 nov. 

Zo. 5 nov. 
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
JKH

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur Eucharistie-

viering, Deken Cassee, m.u.v. 9, 16 en 23 
oktober, Kapelaan Warnaar. In de maand 
oktober staan deze vieringen in het bijzon-
der in het teken van Maria.

Vieringen door de week:
• Iedere donderdag om 9.00 uur 

Eucharistieviering, Kapelaan Warnaar. 

Vanaf dinsdag 17 oktober 
begint het Laurentiuskoor met 
de repetities voor Kerstmis 
2017. Het koor zingt tijdens 

de nachtmis (24 december 
om 22.00 uur) en de dagmis 
(25 december om 10.30 uur). 
Dit jaat staat er een nieuwe 
mis op het programma: de 
Messe Brève van de Fran-
se componist Léo Delibes 
(1836-1891) en ook worden 
meerstemmige kerstliederen 
gezongen in diverse talen. 

Iedereen met enige zang-
ervaring is uitgenodigd mee 
te komen doen. Vooral lage 
mannenstemmen zijn welkom! 

Inlichtingen en opgave bij 
de dirigent Bert Stolwijk 
(bert.giok@telfort.nl/023-
5393710). 

Bert Stolwijk

MEEZINGEN MET KERSTVIERINGEN 
IN LAURENTIUSKERK?

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

Het Locatieteam

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

www.laurentius-maria.nl


