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• Stille Kracht: De Tuinploeg  
van de Mariakerk 

• De Gerardus kalender  
is er weer! Bestel ‘m nu! 

• Ga mee naar de 
Kerststallenmarkt in  
Kevelaer op 9 december

• Jongerenbijeenkomsten  
in november

DE TUINPLOEG VAN DE MARIAKERK

honderd meter lang en deze 
worden twee maal per jaar 
gesnoeid. En dan moeten ze 
verder bijgehouden worden. 
Dan zijn er ook nog het gazon 
en de perken met bloemen en 
planten. Ook die krijgen re-
gelmatig een beurt. En niet te 
vergeten de bloembollen die 
in de grond moeten worden 
gezet en er later ook weer 
moeten worden uitgehaald. 
Het gazon geeft vooral ‘s zo-
mers veel werk: vaak maaien 
en vaak sproeien.

Kopje koffie met wat 
lekkers
De mannen werken van 9.00 

motormaaier gaat voor onder-
houd naar de slijperij, maar 
verder moet alles zelf schoon-
gemaakt en ook onderhouden 
worden.

Wat er allemaal in de tuin 
groeit?
Er groeit van alles in de tuin 
van de Mariakerk. Laurier-
struiken, coniferen, doug-
lassparren, een kerstboom, 
begonia’s, tulpen en narcis-
sen die met Pasen moeten 
bloeien. 

Graag nieuwe mensen
Voor al het werk dat gedaan 
moet worden, zouden de 
mannen er graag wat mensen 
(mannen én vrouwen) bij wil-
len hebben. Sommigen doen 
dit werk al meer dan twintig 
jaar! Er moeten toch meer 
mensen met groene vingers in 
de Parochie zijn?! En u hoeft 
maar eens in de drie weken 
beschikbaar te zijn. Komt u 
een langs op de vrijdagoch-
tend bij de Mariakerk. Wellicht 
krijgt u ook zin om de handen 
uit de mouwen te steken! 

Ria van den Berg

Elke vrijdag, als ik boodschappen ga doen, kom ik langs 
de Mariakerk en zie ik daar een groepje mannen die 
druk aan het werk zijn in de tuin van de kerk. Zij zijn 
dan aan het snoeien, maaien of aan het knippen. En het 
resultaat mag er wezen! Het ziet er steeds keurig uit: 
een mooie kaarsrecht geschoren haag, een goed ver-
zorgd grasveld en mooi geknipte planten. Zo te zien een 
enthousiaste groep en zij hebben eer van hun werk. Ik 
ga hen maar eens vragen hoe dat allemaal zo mooi voor 
elkaar komt.

tot 12.00 uur. Tussendoor, om 
zo’n uur of tien is er even tijd 
om bij Marja, de zus van Pas-
toor Cassee, koffie te drinken 
met wat lekkers erbij. Dit 
wordt heel erg gewaardeerd. 
En dan is er ook even tijd om 
met elkaar wat nieuwtjes uit 
te wisselen.

Wie zijn deze mannen?
Nu eerst even wat namen van 
deze harde werkers: Pee de 
Munck, Cees Baltus, Jaap de 
Wildt, Ben de Ruyter, Herman 
Stam, Henk Welboren, Mart 
Kos, Peter Baltus, Jan Hen-
neman en Chris van Lieshout. 
Zij zijn verdeeld in drie groe-
pen: een van vier en twee van 
drie mannen. In januari komt 
er altijd een nieuw rooster, 
dat Mart Kos - als voorzit-
ter - regelt. Sommige taken 
zijn verdeeld. Bijvoorbeeld het 
maaien wordt gedaan door 
Chris van Lieshout, Henk Wel-
boren en Kees Baltus. Verder 
is ieder vrij om al het nodige 
te doen.

Gereedschap
Voor al dit werk is er ook 
nogal wat gereedschap no-
dig: schoffels, messen, twee 
kruiwagens, mestvorken, heg-
genscharen, motormaaier, 
enzovoort. Kortom, alles wat 
een hovenier nodig heeft. De 

Een prachtige tuin
Elke vrijdagochtend is er een 
groep in de tuin actief. De 
tuinploeg bestaat uit tien 
vrijwilligers, met een veelal 
agrarische achtergrond uit het 
tuinbouwgebied. Het zijn har-
de werkers met veel verstand 
van tuinieren. De Pastoor en 
de gehele buurt kunnen blij 
en trots zijn op deze mooie 
tuin.

Deze harde werkers weten dat 
de tuin groter is dan dat je op 
het eerste gezicht zou den-
ken. De hagen alleen al, die 
zo keurig worden bijgehou-
den, zijn bij elkaar een paar 

De Tuinploeg van de Mariakerk, met v.l.n.r. Jan Henneman, Jaap de Wildt, Pee de Munck, 
Cees Baltus, Herman Stam, Henk Welboren, Mart Kos en Ben de Ruyter 
(Peter Baltus en Chris van Lieshout waren helaas afwezig). 

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

De Gerardus kalender is een 
mooie wandversiering met 
elke dag een beetje spirit. Er 
staan spreuken, leuke mopjes 
en anekdotes, gedenkwaar-
dige feiten uit het verleden, 
teksten ter bezinning, prakti-
sche tips en lekkere recepten 
op. Deze dagkalender bestaat 
uit een ophangschild met 
aan beide zijden een afbeel-
ding en een scheurblokje. De 
kalender wordt elk jaar met 
zorg en plezier samengesteld 
door een uitgebreide redactie 
van personeel en vrijwilligers 
rondom Klooster Wittem. De 
opbrengst van de kalender 
komt ten goede aan alle acti-
viteiten die vanuit Klooster 
Wittem worden georganiseerd 
(zie ook: www.kloosterwittem.
nl). Het blokje kost € 7 en 
het ophangschildje is gratis. 
Nu de cadeaumaand er weer 
aankomt is het misschien een 
aardige suggestie om je goe-
de wensen te laten vergezel-
len van zo’n mooie kalender. 

De kalender is te koop bij: 
Jan van der Geest 
(tel.: 06-2168 1961) en 
Elly Dantuma (tel.: 238407).

GERARDUS 
KALENDER

NOODFONDS
HEEMSKERK

In financiële 
noodsituaties,

Tel: (06) 16 57 09 46

Gironr.: 
NL10 INGB 000.8030.664



Priesterwijding
Twaalf jaar geleden heb 
ik de roeping gevoeld om 
Priester te worden. Vier 
maanden geleden was het 
zover en ging mijn droom 
in vervulling: in de Bavo-
kathedraal in Haarlem werd 
ik tot Priester gewijd. Het 
was zo mooi dat velen van 
u daarbij aanwezig waren 
en dit moment met mij kon-
den delen. De dag daarop 
heb ik mijn eerste Heilige 
Mis mogen vieren in de 
Laurentiuskerk. 

Ik kijk met veel dankbaar-
heid naar deze feestelijke 
dagen terug en ik ben blij 
dat ik mij in Heemskerk zo 
thuis voel. Ik heb inmiddels 
in vele vieringen mogen 
voorgaan. Ook heb ik bij 
een aantal mensen de zie-
kenzalving toegediend en ik 
heb van mensen de biecht 
gehoord en hen de abso-
lutie mogen geven. Het is 
heel bijzonder om nu echt 
Priester te zijn!

Afscheid Kapelaan Mario
We hebben deze zomer 
afscheid genomen van 
Mario. Afgelopen jaar heeft 
hij mij wegwijs gemaakt 
bij de kinderen en de jon-
geren. We hebben mogen 
samenwerken bij de voor-
bereiding van de Eerste H. 
Communie en het H. Vorm-
sel en bij de bijeenkomsten 
voor de jongeren. Ik ben 
dankbaar voor de pret-
tige samenwerking en voor 
alles wat ik van hem heb 
meegekregen het afgelo-
pen jaar. Ik wens Mario het 
allerbeste toe bij zijn nieu-
we benoeming in de regio 
Hoorn.

De jeugd
We zijn de afgelopen 
maand gestart met de voor-
bereiding van de kinderen 
op de Eerste H. Communie 
en het H. Vormsel volgend 
jaar. Vanuit onze Parochie 
hebben 22 kinderen zich 
opgegeven voor het Eerste 
H. Communieproject en 7 
voor het H. Vormsel. Het 
zijn weer mooie groepen en 
ik vind het leuk dat ik als 
Kapelaan de verantwoorde-
lijkheid voor de jeugd heb 
gekregen. 

Met de jongeren hebben 
we op 1 oktober met wel 
drie teams deelgenomen 
aan een landelijk zaalvoet-
baltoernooi voor katholieke 
jongeren in Leidschendam 

en op 15 oktober hadden 
we een BBQ voor de jon-
geren. 

Bij de voorbereiding op 
het Vormsel hebben we 
een aantal bijeenkomsten 
gezamenlijk met alle vor-
melingen uit de hele regio 
en ook de viering van het 
Vormsel zelf is gezamenlijk. 
Verder proberen we ook 
met de jongeren steeds 
meer in regioverband te 
doen.

Bedevaart naar Assisi
Volgend jaar in de eerste 
week van mei – dat is in 
de meivakantie – gaat ons 
Bisdom op bedevaart naar 
Assisi. Assisi is de plaats 
waar in de dertiende eeuw 
de Heilige Franciscus heeft 
geleefd. Twee jaar geleden 
was de eerste Bisdombede-
vaart naar Rome een groot 
succes en dit is daarop het 
vervolg. 

Ik was vorige keer mee 
naar Rome en ik kan ook 
deze bedevaart bij iedereen 
aanbevelen! De bedevaart 
heeft naast het algemene 
programma speciale pro-
gramma’s voor gezinnen, 
tieners en jongeren. Ik zelf 
ben gevraagd om als pries-
ter voor de jongeren van 
het Bisdom mee te gaan.

Internet
Onze Parochie heeft sinds 
enkele weken op inter-
net een facebookgroep 
waar iedereen zich voor 
kan aanmelden. Op deze 
groep worden uitnodigingen 
geplaatst voor activiteiten 
en fotoverslagen van bij-
eenkomsten. Je vindt de 
groep door op facebook te 
zoeken naar: Laurentius-
Maria. 

Ook de website van onze 
Parochie - www.laurentius-
maria.nl - wordt verder ver-
beterd om de informatie 
die erop staat gemakkelijk 
terug te kunnen vinden.

Hartelijke groet en 
Gods zegen,
mede namens onze 
Deken Ton Cassee,

Teun Warnaar
Kapelaan

In de maand september is 
de informatieavond voor het 
Vormingsproject geweest. Er 
waren drie kinderen met hun 
moeders aanwezig. Kapelaan 
Teun opende deze avond met 
een gebed en we hebben ver-
teld wat dit project inhoudt. 
Wat het H. Vormsel is, heb-
ben we laten zien door middel 
van een kort, maar duidelijk 
filmpje. 
Jordy,  Danique en Maik heb-
ben zich aangemeld en heten 
JOPH-32. 

In oktober hebben we de ken-
nismakingsavond gehad en 
op woensdag 15 november is 
de tweede bijeenkomst.

Het zou voor ons als stuur-
groep en voor deze kinderen 
erg fijn zijn als er nog een 
aantal kinderen bijkomen. 
Heb je interesse? Of wil je 
meer informatie; dan ben 
je van harte welkom op 15 
november om 19.00 uur in 
het Parochiecentrum naast 
de Laurentiuskerk. Eerst even 
bellen mag ook: tel.: 238407. 

We hopen op goede avonden 
en een fijne voorbereiding op 
het H. Vormsel.

Namens de Stuurgroep 
Elly Dantuma 

Het verhaal van Simson is 
een van de meest boeiende 
verhalen uit de Bijbel. Ook 
de kinderen van de KiCa-
Club vonden dit spannende 
verhaal prachtig! Simson is 
de sterkste man van Israël, 
zijn kracht is van God afkom-
stig. Wanneer de Filistijnen 
de baas over het Joodse Volk 
worden, krijgen ze te maken 
met de kracht van Simson. 
Voortdurend worden ze bela-
chelijk gemaakt, als Simson 
de soldaten aanvalt en met 
blote handen doodt. Niemand 

durft het tegen Simson op te 
nemen. Later wordt Simson 
op een vrouw verliefd: Delilah. 
De Filistijnse leiders beloven 
haar elk 1.100 zilverstukken 
als zij er achter kan komen 
wat Simson zo sterk maakt. 
Na veel aandringen vertelt 
Simson haar wat het geheim 
van zijn kracht is. Hij wordt 
verraden en met deze ken-
nis kunnen de Filistijnen hem 
makkelijk gevangen nemen. 
Het geheim van zijn kracht 
en hoe dit geweldige verhaal 
afloopt kunt u lezen in het 
boek Richters (16, 4-31) van 
het Oude Testament. 

De volgende KiCa-avond is op 
9 november. We gaan weer 
leuke Bijbelse verhalen zien.

Ben jij nog niet aangemeld? 
Laat je ouders een e-mail 
sturen naar Pilar Casanova 
(pilar.casanova@xs4all.nl) of 
bellen naar 0251-245786. 

Met weer vier aanmeldingen 
voor de Eerste H. Communie 
zitten we nu op in totaal 22 
kinderen!
Dinsdag 8 november om 
20.00 uur is er een ouder-
avond in de Esplanadezaal 
van de Mariakerk. De ouders 
hebben al uitleg gekregen 
over wat de Eerste H. Com-
munie inhoudt, maar tijdens 
deze avond wordt meer 
uitleg gegeven hoe zij hun 
kind kunnen helpen met de 
voorbereiding zelf. Het aan-
wezig zijn tijdens de eucha-
ristieviering is daar ook een 
deel van. Ook dit jaar zijn 
er nog twee gezinsvierin-
gen, te weten op zondag 19 
november 11.00 uur en op 
Kerstavond 24 december om 
17.30 uur. Beide vieringen 
zijn in de Mariakerk. Ook zijn 
er nog twee kindermiddagen 
op donderdag 16 november 
en 7 december van 16.00 tot 
17.30 uur in de Esplanade-
zaal.  

Het is goed als de kinderen 
actief betrokken zijn bij de 
vieringen en daarom heb-
ben we een soort belonings-
systeem bedacht. Bij het 
uitvoeren van een taak krijgt 
ieder kind een sticker en als 
er minstens vijf zijn gespaard 
krijgen ze een kleine atten-
tie. Deze taken kunnen zijn: 
zingen bij het koor (wel eerst 
een paar keer repeteren op 
vrijdagmiddag), helpen als 
misdienaar, iets voorlezen, 
vóór de viering de boekjes 

uitdelen. In de viering op 
24 december willen we ook 
een aantal kinderen vragen 
om het kerstverhaal uit te 
beelden. 

Wie weet welke talenten er 
allemaal bij deze kinderen 
zitten. Het thema van de 
gezinsviering op 19 november 
is talenten, met de oproep 
om je talenten te benut-
ten. De een kan heel goed 
tekenen, de ander heel goed 
sporten. Maar het is ook een 
talent om voor een ander 
iets te betekenen met een 
lief woord, gebaar of een 
luisterend oor. Tijdens de kin-
dermiddag van 16 november 
gaan we het daar ook over 
hebben. 

Mocht u nog vragen hebben 
dan kunt u mij altijd bellen. 

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

JOPH-NIEUWS

EERSTE H. COMMUNIE EN GEZINSVIERINGEN

Op zondag 5 november (voor 
tieners t/m 16 jaar) en 12 
november (vanaf 16 jaar) zijn 
er weer jongerenbijeenkom-
sten in onze Parochie. De 
aftrap voor dit jaar was al zeer 
geslaagd met 31 jongeren uit 
de regio Castricum-Heems-
kerk-Uitgeest. We hebben van 
Sandra Bleeker gehoord hoe 
christelijke jongeren in Wind-
hoek (Namibië) hun geloof 
beleven; we hebben het 
gehad over H. Franciscus en 
de bedevaart naar Assisi die 
door het Bisdom wordt geor-
ganiseerd. En daarna hebben 
we een bijbelquiz-ganzenbord-
spel met levende pionnen 
gespeeld, gevoetbald en een 

barbecue in de tuin achter de 
Mariakerk gehouden.

Ben je tiener - vanaf de mid-
delbare school - of twintiger, 
dan ben je van harte uitge-
nodigd bij onze maandelijkse 
bijeenkomsten. In december 
hebben we op 10 december 
(datum nog onder voorbe-
houd) een vervroegd Kerstdi-
ner met alle jongeren. Voor 
meer informatie en om je aan 
te melden kun je e-mailen 
naar sindo@xs4all.nl. 
Hopelijk tot ziens op 5 of 
12 november! 

Sindo Nuñez en 
Kapelaan Teun Warnaar

JONGERENBIJEENKOMSTEN

KICA-NIEUWS



11 November: Sint Maarten
Dankzij de bekende lichtjes langs de deuren weet bijna ieder-
een hier wel van die man die zijn halve jas weggaf. Maar hoe 
was het verder? Hij werd rond 316 geboren in Hongarije als 
zoon van Romeinse ouders. Op vijftienjarige leeftijd werd hij 
al soldaat en ging hij met zijn onderdeel naar Gallië (Noord-
Frankrijk, inclusief Zuid-Nederland). Volgens de legende ont-
moette hij daar bij een stadspoort van Amiens een bedelaar 
aan wie hij de helft van zijn mantel gaf. De helft, omdat - als 
soldaat - de andere helft van Rome was! Volgens de legende 
was deze bedelaar een verschijning van Christus, die zelf had 
gezegd. "Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed." (Zie Matteüs 
25: vers 36). Maarten liet zich bekeren tot het Christendom 
en hij leefde enige tijd als kluizenaar. Bij Poitiers stichtte hij 
het eerste klooster op Franse bodem. In 371 werd Maarten 
door de bevolking van Tours gekozen tot Bisschop. Volgens 
een overlevering vond hij zich niet waardig genoeg voor dat 
ambt en verstopte hij zich in een ganzenhok. Maar toen zijn 
aanhangers hem gingen zoeken, gingen de ganzen zo te keer 
waardoor zijn schuilplaats ontdekt werd. Zo kwam het dat hij 
alsnog tot Bisschop gewijd kon worden. Als Bisschop zette hij 
zich in voor de verdere verspreiding van het christendom. Hij 
stichtte kerken en rond 375 stichtte hij de bekende Abdij van 
Marmoutier. In 397, 80 jaar oud, stierf Maarten. Hij werd op 
11 november begraven in de basiliek van Tours. Al gauw na 
zijn dood kwam de verering op gang en in de 7e eeuw werd 
een nieuwe basiliek aan hem gewijd. Relikwieën zijn er onder 
meer in de Dom van Utrecht.

Een bijzonder bericht
PAX (zie Helm september), een van de drijvende krachten 
achter ICAN, een internationale organisatie in de wereldwijde 
campagne tegen kernwapens, is heel trots dat ICAN op  
6 oktober jl. de Nobelprijs voor de Vrede 2017 heeft gewon-
nen. Het Nobelcomité roept ook Nederland op om het kern-
wapenverbod te ondertekenen. 

Wilbert Blom 

UIT HET BESTUUR

Piet van der Horst opent 
de oktobervergadering van 
het Bestuur van de perso-
nele unie met het voorlezen 
van een gebed ‘God zoekt 
contact’. God strekt zich 
uit naar de mens. Dat geldt 
ook voor het hier en nu, 
voor ons. Zelfs als we fout 
zitten of wegrennen voor 
God, staat Hij op de uit-
kijk om ons te zoeken. We 
moeten niet met God leven, 
we mogen dat. Hoe wil jij 
verder leven: met God of 
zonder God? Een leven met 
God betekent dat je alles 
niet meer alleen hoeft te 
dragen. Hoe fijn is dat? 

Apostolische Signatuur 
voor mgr. Jan Hendriks
Op 30 september is in 
Rome bekend gemaakt 
dat Paus Franciscus de 
Hulpbisschop van Bis-
dom Haarlem-Amsterdam, 
mgr. Jan Hendriks, heeft 
benoemd tot lid van de 
Apostolische Signatuur, de 
hoogste rechtbank van de 
katholieke kerk. Een bij-
zonder eervolle benoeming 
waarmee mgr. Hendriks 
deel gaat uitmaken van een 
gezelschap van kardinalen, 
gespecialiseerd in canoniek 
recht. Deze nieuwe taak zal 
zeker het nodige tijdsbeslag 
vragen. Namens onze regio 
wensen wij mgr. Hendriks 
veel succes en wijsheid toe 
bij het invullen van deze 
prominente rol! 

JKH Heemskerk 
Op zondag 1 oktober ver-
zorgde de JKH de zang en 
liturgie tijdens de Eucha-
ristieviering om 11.00 
uur in de Mariakerk. Met 
een groep van circa 15 
enthousiaste jongeren werd 
er actief en enthousiast 
gezongen. Aan het einde 
van de viering hoorde ik 
verschillende parochianen 
zeggen: ‘misschien in aan-
tal is de groep afgenomen, 
maar in kwaliteit zeker 
niet!’ Een mooi compliment 
derhalve aan koor, combo 
en dirigente (met dank aan 
invalster Dominique van den 
Berg!) om in deze rubriek 
nog eens te onderstrepen. 

Beste jongeren van onze 
Parochie: ga door met 
de verkondiging van jullie 
eigen geluid, maak vooral 
ook anderen enthousiast 
en blijf als groep betrokken 
bij de toekomstige ontwik-
keling van onze Parochie en 
regio! 

Vind je het leuk om te zin-
gen of een instrument te 
bespelen en ben je tussen 
de 13 en 30 jaar? Kom 
gerust eens langs op een 
van de repetitiedagen in de 
Mariakerk. De JKH repe-
teert elke vrijdagavond van 
19.30 tot 21.30 uur. 

Veiligheidszaken
Onze veiligheidsdeskun-
dige, John Peter Blanken-
daal, heeft ons laten weten 
dat na controle door een 
firma, gespecialiseerd in 
brandbeveiliging, de slang-
haspels in de Mariakerk 
en het Parochiecentrum 
Laurentiuskerk weer voor 
een periode van vijf jaar 
zijn goedgekeurd. Ook de 
nood- en vluchtwegverlich-
ting is weer nagekeken. De 
trapleuning naar het home 
van de JKH zat los en werd 
opnieuw verankerd. De bui-
tenlamp van het Parochie-
centrum Laurentius werd na 
kortsluiting weer vakkundig 
gerepareerd. En passant 
werd ook de lekkage in de 
Mariakerk nog even aange-
pakt. Onze oprechte dank 
gaat uit naar John Peter 
voor alle bemiddeling en 
nauwgezette opvolging. We 
zijn blij dat je weer ‘op je 
post’ bent! 

Pastoor Kaleab naar 
Ethiopië
Pastoor Kaleab vertrekt 
met de Stichting “RKVV 
DEM steunt Ethiopië” in 
november voor twee weken 
naar Ethiopië. Samen met 
hem stapt een groep van 
dertien mensen op Schip-
hol in het vliegtuig om de 
kleinschalige projecten in 
Ethiopië te bezoeken. Op 
het programma staan de 
opening van een drietal 
sportvelden voor de Biruh 
Tesfa Primary School, een 
school met ruim 500 leer-
lingen in de hoofdstad 
Addis Abeba. Verschillende 
sportverenigingen uit de 
omgeving hebben gebruikte 
sportkleding (twee tot drie 
jaar oud) geschonken. In 
totaal zal er 350 kg aan 
sporttenues bij deze school 
worden afgeleverd. Daar-
naast zullen ook diverse 
projecten, gericht op onder-
steuning van lichamelijk 
gehandicapte jongeren en 
de Kindergarten Kolloboo, 
worden bezocht.  

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Op zondag 19 november 
wordt de Eucharistieviering 
van die ochtend uitgezonden 
vanuit de Mariakerk m.m.v. 
het Jeugdkoor De Heems-
klokjes. Aansluitend spreekt 
Diaken Marcel de Haas over 
Diaconie.

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

Op zaterdag 9 december kunt 
u de kerststallen- en advents-
markt in Kevelaer bezoeken. 
Kevelaer is al 375 jaar het 
heiligdom van O.L.V. de 
Troosteres van de Bedroef-
den. Het belooft een mooie 
dag te worden voor Kevelaer-
fans en voor liefhebbers van 
kerstgroepjes. Rond 12.00 
uur arriveren we in Kevelaer, 
waarna u vrije tijd heeft voor 
de winkeltjes, marktkraam-
pjes, kerken en kapellen. 

Om 16.30 uur vieren we de 
Eucharistie in de Kaarsenka-
pel en aansluitend is er nog 
een warme maaltijd in een 
restaurant. Om 19.00 uur 
vertrekken we weer uit Keve-
laer. Aanmelding is mogelijk 
tot en met 20 november. 
Deelname geschiedt op basis 
van aanmelding en betaling 
vooraf (bij afmelding helaas 
geen restitutie). Bij de prijs is 
inbegrepen: vervoer per luxe 
touringcar, koffie/gebak op 

heenreis, driegangenmaal-
tijd en pastorale begeleiding. 
Niet inbegrepen: annulerings-/
reisverzekering, drankjes bij 
de maaltijd. Graag bij opgave: 
diëten (o.a. vegetarisch) en 
mobiliteit (bijv. rolstoel) niet 
vergeten te vermelden. 

Prijs per volwassene: € 65,50 
en prijs per kind t/m 12 jaar: 
€ 40. Overschrijving van het 
deelnamebedrag vooraf op 
rek.nr.: NL67 INGB 0005 
2625 19 t.n.v. I.P.M. van Stip-
hout-Boos, o.v.v. Advent 2017.

Vertrekplaatsen: Alkmaar 
(station CS, zijde stads-
centrum bij busstation) en 
Heemstede (OLVH-kerk, 
Valkenburgplein). U ontvangt 
vóór vertrek een bevestiging 
van deelname met de vertrek-
tijd van de bus op zaterdag 
9 december.

Voor meer informatie en/of 
aanmelding: Dea Broersen: 
tel.: 06-25021417; e-mail: 
kevelaerbedevaart@outlook.
com. 

KERSTSTALLENMARKT KEVELAER 9 DECEMBER

In de Grenspost naast de 
Apostelkerk aan de Van 
Riemsdijklaan houden we 
weer vijf avonden over het 
Katholieke geloof. Aan de 
hand van de DVD-serie met 
prachtige filmopnames op 
diverse locaties worden we 
geïnformeerd door de spre-
ker, Mgr. Robert Barron. Hij 
geeft uitleg over de verschil-
lende geloofsonderwerpen die 
hieronder vermeld worden. 
Natuurlijk is er koffie/thee 
bij binnenkomst en de eva-
luaties die weer een speels 
karakter zullen hebben. De 
eerste bijeenkomst heeft al 
plaatsgevonden, maar voor de 
overige vier kunt u zich nog 
aanmelden! 

Dit zijn de data en onderwer-
pen: 
7 nov. De gemeenschap van 
 de heiligen
14 nov. Gebed en 
 geestelijk leven
21 nov. Het eeuwig leven
28 nov. Het onderricht 
 van Jezus

Locatie: De Grenspost aan de 
Van Riemsdijklaan 120 (naast 
de Apostelkerk). De avon-
den starten om 19.30 uur en 
duren tot 21.15 uur. 
Deelname is gratis; een vrij-
willige bijdrage is welkom! 
Aanmelding kan via e-mail: 
hjozefniesten@planet.nl of 
bel Pastoor Niesten: 0251-
294367. 

NOG PLAATSEN BESCHIKBAAR VOOR 
CURSUS “CATHOLICISM”!

WIJKCONTACT
Is er een kindje geboren...

Bent u thuis langdurig 
ziek... Wenst u thuis de 

communie te ontvangen...
Gaat één van uw kinderen 
het huis uit of gaat u zelf 
verhuizen... Wordt u opge-
nomen in het ziekenhuis...

Zijn er soms nog andere 
bijzonderheden of wensen?

Laat het graag even 
weten aan het Parochie-

secretariaat, tel.: 232220.

Openingstijden Kerkhof

Van 9.00 tot 17.00 uur



Uit het Rouwboek
23 sept. Johannes Klomp (58)
 Weg Acker 50a
29 sept. Johanna De Wildt-
 Zonneveld (75)
 Pieter Breughelstr. 6
2 okt. Jeane Pennarts (90)
 Huize Heemswijk

Uit het Jubileumboek
12 nov. 50-Jarig Huwelijks-
 jubileum echtpaar 
 Jak-Van Lingen
 Marquettelaan 6a
 Laurentiuskerk, 9.30 u.

Opbrengst collectes
23/24 sept. 3	 828,79
30/1 okt. 3	 644,41
7/8 okt. 3	 833,85
14/15 okt. 3	 717,80

Kerkbijdrage
Op 17 oktober jl. bedroeg uw 
bijdrage aan onze Parochie-
gemeenschap het mooie 
bedrag van 3 81.943,62. 
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. 4 (dec.) 13 nov.
Nr. 5 (jan.) 11 dec.

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 en 12 nov. Jongerenbijeenkomsten in onze Parochie
7 nov. Cursusavond Catholicism 
 (De Grenspost, 19.30 uur)
8 nov. Ouderavond Eerste H. Communie 
 (Mariakerk, 20.00 uur)
12 nov. Diaconale Zondag
14 nov. Cursusavond Catholicism 
 (De Grenspost, 19.30 uur)
15 nov. Bijeenkomst JOPH 
 (Parochiecentrum Laurentiuskerk, 19.00 uur)
16 nov. Kindermiddag Eerste H. Communie
19 nov. Uitzending Heemskerk FM (vanaf 18.00 uur)
21 nov. Cursusavond Catholicism 
 (De Grenspost, 19.30 uur)
26 nov. Christus Koning
28 nov. Cursusavond Catholicism 
 (De Grenspost, 19.30 uur)
9 dec. Kerststallen- en adventsmarkt Kevelaer 
10 dec. Kerstdiner jongeren

ROUWBEGELEIDING
Voor rouwbegeleiding

kunt u contact opnemen 
met Elsa Heyblok,

tel.: 236156
of met Hennie Schouws,

tel.: 236845.

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

Za. 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

Za. 11 nov.

Zo. 12 nov.
09.30 uur
Diaconale 
zondag

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor: 
Messe in C van Bruckner

Za. 11 nov.
18.45 uur
Diaconale 
zondag

Zo. 12 nov.
11.00 uur
Diaconale 
zondag

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Eucharistievieing
Kapelaan Warnaar
Samenzang

Za. 18 nov.
18.45 uur

Zo. 19 nov.
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang met cantor 

Za. 18 nov.

Zo. 19 nov.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistie-/Gezinsviering
Kapelaan Warnaar
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Za. 25 nov.

Zo. 26 nov.
09.30 uur
Christus 
Koning

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Laurentiuskoor (heren): Missa 
Te Deum Laudamus van Perosi

Za. 25 nov.
18.45 uur
Christus 
Koning

Zo. 26 nov.
11.00 uur
Christus 
Koning

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 2 dec.
18.45 uur

Zo. 3 dec.
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor: Missa 
Pontificalis van Perosi

Za. 2 dec.

Zo. 3 dec.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
JKH

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur  

Eucharistieviering, Deken Cassee. 

Vieringen door de week:
• Iedere donderdag om 9.00 uur  

Eucharistieviering, Kapelaan Warnaar. 

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.

Het Neva Ensemble uit Sint 
Petersburg zal op zondag 
17 december optreden tijdens 
de Eucharistieviering van 9.30 
uur in de Laurentiuskerk.
De gezangen worden uitge-
voerd volgens de Slavisch-
Byzantijnse ritus. Toegang is 
gratis. Wel is er een deurcol-
lecte t.b.v. het Neva Ensem-
ble en bestaat de gelegen-
heid een cd van het Neva 
Ensemble aan te schaffen.

EUCHARISTIE-
VIERING 
HUIZE ST. AGNES

NEVA ENSEMBLE 
17 DECEMBER

NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE VERNIEUWDE 
WEBSITE VAN ONZE PAROCHIE:
www.laurentius-maria.nl


