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In dit nummer o.a.: 

• Stille Kracht: IJs Bruin over 
Kerst in vroeger tijden

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

• Avondwake Eikenhof  
13 december

• Kom Kienen voor Lourdes  
op 17 december

• Volkskerstzang 19 december

• Kerstbioscoop voor alle 
kinderen van de Parochie  
17 december

IJS BRUIN - KERSTMIS IN 
VROEGER TIJDEN

het mooie zicht in de kerk en 
dichtbij het orgel brengt het 
een bijzondere sfeer, vooral 
met kerst.

Warme chocolademelk met 
krentenbrood
IJs herinnert zich dat na de 
eerste nachtmis alle koorle-
den naar de overkant van de 
Laurentiuskerk gingen, naar 
de Mariaschool (waar nu ra-
dio Heemskerk-FM gevestigd 
is). Daar hadden de nonnen 
heerlijke warme chocola-
demelk met krentenbrood 
klaar staan en rozig van de 
versnapering werd daarna 
de tweede mis gezongen om 
6.00 uur. 

Druk programma
Menig Heemskerks gezin toog 
na de tweede mis huiswaarts 
voor het kerstontbijt. Zo ook 
het gezin Bruin. Aan de Kerk-

Op 22 oktober jl. vierden wij dat IJs Bruin al vijftig jaar 
ons Laurentius-zangkoor versterkt met zijn bas-stem. 
IJs volgt hiermee zijn vader Theo op, die tot zijn dood in 
1988 ruim 55 jaar lid is geweest. Met deze bijzondere 
gebeurtenis komen ook de herinneringen boven. 

weg (nu de parkeerplaats bij 
Albert Heijn) hadden de vier 
zussen van IJs de tafel al ge-
reed gemaakt en konden pa 
en moe en de jongens zo aan-
schuiven. Na het kerstontbijt 
volgde er nog een hoogmis 
om 9.30 uur waar vader Theo 
zijn derde opwachting maakte 
die dag. Tot slot van de eerste 
kerstdag de lofzangen en ge-
beden in het Latijn om 14.30 
uur, ook wel bekend als de 
vespers. Al met al een lange 
dag, maar IJs kijkt met een 
glimlach terug op de kerstvie-
ringen van vroeger. 

Veel veranderd
In de afgelopen jaren is er 
veel veranderd in de kerstvie-
ringen. De warmte en saam-
horigheid is er nog steeds. Nu 
is er vooral voor elke leeftijd 
wat wils om met kerst de 
viering van de geboorte van 
Jezus te vieren. Wat niet ver-
anderd is, is de inzet van IJs 
als trouw lid van het Lauren-
tiuskoor. IJs heeft, nadat hij 
de baard in de keel kreeg, het 
jongenskoor verlaten. Enkele 
jaren daarna is hij bij het 
Herenkoor van de Mariakerk 
gegaan, en zo terloops bij het 
Laurentiuskoor beland. 

Vader en zoon IJs 
penningmeester
Net als zijn vader vervulde IJs 
jarenlang de taak van pen-
ningmeester. Bijzonder om 
te concluderen dat de heren 
Bruin gezamenlijk al ruim een 
eeuw zijn verbonden aan het 
koor van onze Parochie. IJs 
grapt dat het koor enigszins 
met uitsterven wordt be-
dreigd. Ook Jan, de jongste 
broer van IJs, zingt al enkele 
jaren mee, maar hij is ook net 
pas 70 geworden. 

Het zou mooi zijn als er weer 
wat aanwas van nieuwe leden 
zou zijn zodat er weer mooie 
verhalen en herinneringen 
kunnen worden verteld, net 
zoals IJs die heeft....

Zalige kerst!! 

Vader en vier zoons
Zo vertelde IJs over de kerst-
tijd toen hij nog op het Jon-
genskoor zat samen met zijn 
drie broers en zijn vader op 
het Herenkoor van de Lauren-
tiuskerk. Er werden toen twee 
nachtmissen gezongen. De 
eerste mis om 3.00 uur. De 
communie werd dan vóór de 
mis aan de koorzangers uit-
gereikt door de geestelijke. 
Dit was handiger, aangezien 
het koor boven de ingang 
van de kerk zong (ook wel 
de 'zangzolder' genoemd) 
en niet zoals nu meestal op 
het priesterkoor. De kerk zat 
bomvol met kerst, daardoor 
was het niet haalbaar om óók 
het koor op het gebruikelijke 
moment op de zangzolder van 
de communie te voorzien. Op 
de zangzolder had vader Theo 
zijn vaste plek op het hoekje. 
IJs zong er graag vanwege 

Foto uit 1978: 
Vader Theo en zoon IJs Bruin, 
met aan het orgel Cor Groot. 

IJs Bruin krijgt onderscheiding 
St. Gregorius voor 50 jaar 
koorzang.

NIEUWJAARSRECEPTIE

De Nieuwjaarsreceptie wordt dit jaar gehouden op 
zondag 7 januari ná de viering van 10.30 uur in de 

Mariakerk. Het Mariakoor verzorgt de zang.

Uw Pastores, Locatieteam en Parochiebestuur 
hopen u allen dan te ontmoeten om elkaar 

een gezegend Nieuwjaar toe te wensen!

KERSTUITVOERING 
LAURENTIUSKERK
VOLKSKERSTZANG 
DINSDAG 19 DECEMBER – AANVANG 20.00 UUR
De avond wordt dit jaar voor de 31e keer gehouden door 
de Commissie Volkskerstzang. Dit zijn de gezamenlijke ker-
ken en het Leger des Heils. 
Medewerkenden: Het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor  
o.l.v. Martin Mans, Joost van Belzen (piano), Kapelaan 
Teun Warnaar (voorganger), Hans Dijkgraaf (bariton), Erica 
Vogel (alt en fluit), Dub de Vries (Joh. orgel) en Henk Cre-
zee (orgel volkszang). Toegang is gratis, maar er wordt wel 
d.m.v. een schaalcollecte een bijdrage gevraagd voor de 
kosten van deze avond. 

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

Openingstijden Kerkhof

Van 9.00 tot 17.00 uur



Vietnam en de planter
In januari 1994 lukte het 
om de eerste keer naar 
Vietnam te gaan. Bij mijn 
28-ste Vietnambezoek in 
oktober jl. schreef voorzit-
ter Bert Jan Rozestraten 
dat de Vietnamese wijsheid 
zegt: “als je een vrucht eet, 
denk dan aan de planter 
van de boom”. Ook bij deze 
keer mocht ik ervaren de 
sympathie van het thuis-
front, maar ook de vriend-
schap in Vietnam. Voor de 
Voedselbank, de caritas, de 
zorg voor jong en ouder was 
er de zegen om te mogen 
breken en delen. 

Bijzonder was de uitnodi-
ging van de heer Ai, die 
meer en meer een succes-
vol zakenman is geworden. 
Hij vroeg mij en Ngoc Anh 
aanwezig te zijn bij een bij-
zondere bijeenkomst. We 
troffen een zaal vol met 
vrouwen en mannen, die 
in veel sectoren werkzaam 
zijn. Met trots en ook ont-
roering vertelde de heer Ai 
dat het gelukt was om de 
buitenlandse steun nu ook 
in eigen kring inhoud te 
geven. De aanwezigen had-
den elkaar gevonden om 
vooral kansarme studenten, 
vaak zonder ouders, een 
kans te geven. Een aantal 
studenten was present en 
zo maakte ik kennis met 
een dankbare student die 
nu als arts werkzaam is 
in een ziekenhuis. Hij ver-
telde dat hij op zijn beurt 
nu weer het plan heeft om 
zijn salaris mede te gebrui-
ken om een meisje met 
een handicap te helpen. In 
die bijeenkomst kreeg ik 
de eer om namens al de 
geldgevers een groep stu-
denten het hen toegekende 
studiegeld te overhandigen. 
Met dank dacht ik toen aan 
de planter, die ik mocht en 
kon zijn door velen van mijn 
thuisfront.

Vietnam
In april 2018 trouwt in Binh 
Dong de zoon van mijn tolk 
en vriend Ngoc Anh Vu. Zijn 
wens is dat ik na Pasen in 
april present ben. In Binh 
Dong is ooit op verzoek 
van Vader Vu het verhaal 
van onze kleinschalige 
hulp begonnen. Vele keren 
was Ngoc Anh mijn stut en 

steun en deo volente ga ik 
in april voor de 29-ste keer 
de verre reis maken. Wel-
licht lukt het dan om een 
paar dagen naar Hanoi te 
gaan om daar pastoor Tuan 
te ontmoeten. Dat lukte 
vanwege het negatieve reis-
advies in oktober helaas 
niet.

Pastoraat in 2017
Na ruim 22 jaar nam pas-
tor Ron Hopman op 1 
oktober afscheid van het 
Rode Kruisziekenhuis. Met 
mij heeft Ron besproken 
beschikbaar te blijven in 
de regio voor een aantal 
taken.

Op 15 oktober heeft Mgr. 
Punt aan het pastores-team 
van onze regio Kapelaan 
Antonio Tocco toegevoegd. 
Antonio is ook in Alkmaar-
Noord aangesteld. In goed 
overleg zal Antonio een 
aantal taken doen in Uit-
geest samen met pastoor 
Kaleab. 

De Bisschop heeft Kape-
laan Mario Agius per 1 sep-
tember benoemd tot Kape-
laan in de regio Hoorn.

Op 24 juni is Diaken Teun 
Warnaar tot Priester gewijd. 
Kapelaan Warnaar is 
benoemd in de regio met 
vooral aandacht voor de 
Parochie Heemskerk en de 
regio-vormselviering 

Advent 2017
Komt ons in diepe nacht ter 
ore, opent uw hart, maakt 
mee hoe Gods woord hier 
ons bereikt.

Kerstmis 2017
Ik verkondig u een grote 
vreugde: Heden is u een 
redder geboren. Mag dat 
kind steeds weer in ieder 
van ons tot leven komen.

Oudjaar 2017 en 
Nieuwjaar 2018
Zalig uiteinde en 
Zalig nieuwjaar.

Vrede en alle goeds,
mede namens kapelaan 
Warnaar,

Ton Cassee
Deken

Ook dit jaar zullen basisscho-
len weer een bezoek brengen 
aan de kerstkribbe in onze 
Mariakerk en wel op donder-
dag 21 december om 09.00 
uur de St. Leonardus en om 
10.30 uur de Lunetten.

December is de feestmaand. 
Eerst het feest van Sinter-
klaas en dan gaan we ons 
voorbereiden op het volgende 
feest: Kerstmis.

Tijdens de kindermiddag van 
7 december om 16.00 uur 
in de Esplanadezaal van de 
Mariakerk horen we waarom 
God zijn zoon Jezus gaf. De 
aanstaande communicanten 
moeten de map vanaf nu 
iedere keer meenemen.

De gezinsviering in de kerst-
nacht, 24 december, is om 
17.30 uur in de Mariakerk. 
We zullen het kerstevangelie 
laten uitbeelden door kin-
deren. Er is ook een opvang 
voor de allerkleinsten gere-

geld, zodat we hopelijk veel 
gezinnen kunnen laten genie-
ten van deze feestelijke, spe-
ciale eucharistieviering met 
muzikale medewerking van 
ons jeugdkoor De Heemsklok-
jes, o.l.v. juf Marianne van 
Gemert. 

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

KERST MET 
SCHOLEN

EERSTE H. COMMUNIE EN GEZINSVIERINGEN

ROUWBEGELEIDING
Voor rouwbegeleiding kunt 
u contact opnemen met 

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

tel.: 236845.

Jezus was de Zoon van God. 
Hij kon dingen doen waar 
geen aardse uitleg voor was. 
Vanaf Zijn eerste wonder, de 
verandering van water in wijn 
tijdens de bruiloft in Kana, 
werd hij door de mensen 
gevolgd. Waar Hij heen ging, 
liepen massa’s mensen ach-
ter hem aan. Sommigen met 
hoop op genezing, zoals een 
blinde man – Bartimeüs - of 
de vier vrienden die een ver-
lamde man lieten zakken door 
een dak, zodat hij dichter bij 
Jezus kon komen. Zij geloof-
den dat Hij hem kon genezen. 

Ook Jaïrus zocht Jezus op. 
Zijn dochter was erg ziek. 
Onderweg naar haar kregen 
ze het nare nieuws te horen: 
het meisje was overleden. 
Jezus vroeg Jaïrus om nog 
te blijven geloven. Blijkbaar 
deed hij dat, want met vader, 

moeder en nog twee leerlin-
gen als getuigen, kwam de 
dochter van Jaïrus weer tot 
leven toen Jezus zei: “meisje, 
sta op!”. Jezus liet zijn macht 
ook aan zijn leerlingen zien, 
toen hij de wind en de gol-
ven om stilte vroeg tijdens 
de storm op het meer van 
Galilea. 

Al deze wonderbaarlijke ver-
halen hebben we met de 
kinderen uitgewerkt op een 
speciale manier. Ze hebben 
in groepjes poppen en achter-
gronden gemaakt en daarna 
in een poppenkast uitgevoerd 
voor hun ouders. Het was 
een geslaagde avond en de 
kinderen kregen terecht een 
luid applaus! Foto’s en film-
pjes van deze avond zijn op 
de Faceboek-pagina van onze 
Parochie te zien.

Op 14 december zullen we 
met de kinderen van de KiCa-
Club alvast vooruitkijken naar 
het kerstfeest.
Wij wensen u allen een Zalige 
Adventstijd en Kerstmis!

Pilar Casanova en Pepita Miralles

KICA NIEUWS

Het Neva Ensemble uit Sint 
Petersburg zal op zondag 
17 december optreden tijdens 
de Eucharistieviering van 
9.30 uur in de Laurentius-
kerk. De gezangen worden 
uitgevoerd volgens de Sla-
visch-Byzantijnse ritus. Toe-
gang is gratis. Wel is er een 
deurcollecte t.b.v. het Neva 
Ensemble en bestaat de gele-
genheid een cd van het Neva 
Ensemble aan te schaffen. 

Van harte aanbevolen! 

NEVA-ENSEMBLE 
17 DECEMBER



Duurzame opleidingen voor alleenstaande moeders 
in Congo
De bevolking van Congo lijdt al decennia lang onder dictatuur 
en burgeroorlog. Het onderwijs is slecht en er is geen enkel 
systeem van sociale zekerheid. In de provincie Congo Cen-
tral wonen veel jonge alleenstaande moeders tussen 13 en 
23 jaar. Ze zijn nauwelijks geschoold en spreken geen Frans 
(de voertaal daar). Meisjes worden als eersten van school 
gehaald als hun familie geen geld heeft. Zo hebben de jonge 
moeders geen enkel vooruitzicht op werk, terwijl juist zij het 
zijn die de hoeksteen van de samenleving vormen. Als zij de 
kans krijgen om te leren en daardoor te voorzien in de basis-
behoeften van hun gezin en te zorgen dat hun kinderen naar 
school gaan en gezond blijven. Zo kunnen zij de situatie van 
structurele armoede doorbreken. 

In Congo Central komen in de wekelijkse vieringen in de paro-
chies van de paters redemptoristen meer dan 15.000 men-
sen. Vanuit de parochies bouwen zij sociale netwerken. De 
paters zijn actief op het gebied van gezondheidszorg (speciaal 
klinieken), onderwijs (inclusief middelbare scholen en vor-
mingscentra). Ook ondersteunen zij straatkinderen. De paters 
hebben daarmee zowel pastoraal als sociaal een grote impact 
in Congo Central.

De vrouwen die deelnemen aan het project vervullen een 
voorbeeldfunctie in hun gemeenschap, zodat andere vrouwen 
worden aangemoedigd om ook de opleiding te volgen. Op de 
langere termijn kunnen de vrouwen met elkaar een netwerk 
vormen, hetgeen hun positie in de samenleving versterkt. 

Voor hun sociale projecten hebben zij zelf te weinig financiële 
middelen. De steun van Adventsactie en andere organisaties 
is daarom essentieel.

Wilbert Blom

UIT HET BESTUUR

Rita Dufrenne opent de 
vergadering van het Loca-
tieteam Heemskerk op don-
derdag 9 november met het 
voorlezen van een gedicht 
uit de nieuwste bundel van 
Annie Assendelft (‘Bewon-
der het leven’). Annie was 
zeer tevreden met de uit-
komst van de verkoop van 
haar derde boekje: ze heeft 
in onze beide kerken maar 
liefst 70 boekjes verkocht! 
Een mooi gebaar van de 
Heemskerkse Parochie 
richting haar persoon-
lijke opdracht: ondersteu-
ning van enkele met HIV 
besmette Ethiopische moe-
ders en hun kinderen. Ga 
vooral door met het maken 
van mooie gedichten Annie. 
We kijken uit naar je vol-
gende bundel!

Financiële zaken
Penningmeester Hans Duin 
geeft een toelichting op de 
Begroting 2018. De cijfers 
liggen in lijn met voorgaan-
de jaren en sluiten aan bij 
de gebouwen- en meer-
jarenprognose die eerder 
dit jaar met het Bisdom is 
gedeeld. Tevens heeft Hans 
een gesprek gehad met 
de beleggingsdeskundigen 
van de Rabobank over de 
status van de beleggings-
portefeuille. Op advies 
van de bank zijn enkele 
mutaties in de portefeuille 
aangebracht, waardoor we 
thans 100% ‘maatschap-
pelijk verantwoord’ beleg-
gen, waarvan akte! Het 
Bestuur van de personele 
unie heeft nieuwe tarie-
ven voor de jaren 2018 en 
2019 vastgesteld. Gegeven 
de beperkte inflatie van de 
afgelopen twee jaren zijn 
de tarieven licht verhoogd.

Website Parochie
Op de website van de Paro-
chie zijn enkele verande-
ringen aangebracht. In het 
hoofdmenu is een nieuw 
overzicht voor de ‘jeugd’ 
aangemaakt, waarmee we 
kinderen, jongeren en hun 
ouders willen informeren 
over de verschillende activi-
teiten. Tevens is onze Paro-
chie nu op Facebook te vin-
den, waarmee we ook langs 
dit communicatiekanaal 
voor de ‘moderne, digitale 
parochiaan’ vindbaar zijn. 
Alle lof gaat uit naar  
Kapelaan Teun Warnaar en  
Heleen van Egmond die 
samen deze wijzigingen 
hebben doorgevoerd. Enke-
le jaren geleden noemde 
Paus Franciscus het inter-

net ‘een geschenk van God’ 
in het rotsvaste geloof dat 
internet mensen verbindt. 
“Goede communicatie kan 
ons dichterbij elkaar bren-
gen, zorgt ervoor dat we 
elkaar beter leren kennen 
en laat ons uiteindelijk uit-
groeien tot een eenheid”, 
aldus de Paus. Die een-
heid willen we zeker ook 
in Heemskerk bewaren! U 
wordt van harte uitgenodigd 
een kijkje op de vernieuwde 
site te nemen: www.lauren-
tius-maria.nl.

Klokkentoren Mariakerk 
in de steigers
Het zal u wellicht niet zijn 
ontgaan: sinds 8 november 
staat de klokkentoren van 
de Mariakerk in de steigers. 
De komende weken zal 
een deel van het beton- en 
metselwerk worden her-
steld mede om gevaarzet-
ting (naar beneden vallen 
van stukken steen) te voor-
komen. Het metselwerk 
zal worden geïmpregneerd, 
waardoor de toren het 
hopelijk nog vele jaren ‘uit 
kan zingen’ of beter ... ‘lui-
den’. Met dank aan de wel-
willende medewerking van 
het Bisdom mogen we deze 
onderhoudsklus laten uit-
voeren. De begeleiding van 
deze noodzakelijke repara-
tie geschiedt onder de des-
kundige leiding van Ad en 
Ton Heus. Beide heren wor-
den hartelijk bedankt voor 
hun inzet hiervoor!

Zalig Kerstmis en 
Zalig Nieuwjaar
De decembermaand breekt 
aan. Altijd weer een drukke 
periode. Een periode met 
gezellige feestdagen, maar 
neemt u vooral ook de 
gelegenheid eens, hopelijk 
dankbaar, terug te blikken 
en verwachtingsvol vooruit 
te kijken. Wat ging goed, 
wat zou beter kunnen en 
wat gaat ons het komende 
jaar brengen? Natuurlijk 
ook bij uitstek een periode 
om de banden met familie 
en vrienden aan te halen. 
Helemaal mooi als we tij-
dens de vieringen in onze 
Parochiekerken ons geloof 
in God willen onderstrepen 
om samen met Hem stil te 
staan bij de geboorte van 
het Kind en tot hem willen 
bidden om een Zalig Nieuw-
jaar!   

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Na een fantastische tuin-
verkoop en fietssponsortocht, 
gaan we weer kienen voor 
Lourdes. Velen zijn al druk in 
de weer geweest om prijzen 
op te halen en ik kan u ver-
klappen dat het er weer heel 
wat zijn. En mooie! We gaan 
er in ieder geval een heel 
gezellige middag van maken. 
Het is echt de moeite waard, 
en niemand gaat zonder prijs 
naar huis. 

U bent welkom op zondag-
middag 17 december in de 
“De Jansheeren”. Velen onder 
ons weten het al jaren en 
komen trouw ieder jaar. Aan 
de nieuwkomers zou ik wil-
len vragen: “kom ook eens 
gezellig en proef de sfeer.” 
De opbrengst van deze mid-
dag wordt gebruikt om zoveel 
mogelijk zieken een reis naar 
Lourdes aan te bieden!

Hierbij willen wij ook de 
bedrijven, winkeliers en par-
ticulieren die Lourdes een 
warm hart toe dragen heel 
hartelijk bedanken voor 
alle prachtige prijzen die zij 
beschikbaar hebben gesteld.

Dus zien we u graag, jong en 
oud, op 17 december in “De 
Jansheeren”. We starten om 
13.30 uur, maar de zaal is 
open om 13.00 uur.

Joke Hoogeland

KIENEN VOOR 
LOURDES 
17 DECEMBER

Op zondag 3 december wordt 
de Eucharistieviering van die 
ochtend uitgezonden vanuit 
de Laurentiuskerk m.m.v. het 
Laurentiuskoor. Aansluitend 
spreekt Kapelaan Teun War-
naar over de Adventstijd, de 
voorbereidingstijd op Kerstmis. 

Op zondag 17 december, 
eveneens vanuit de Lauren-
tiuskerk, wordt de Eucharis-
tieviering van die ochtend 
uitgezonden m.m.v. het Gast-
koor het Neva Ensemble uit 
St. Petersburg, waarna Pastor 
Jan van der Linden spreekt 
over het Hoogfeest van Kerst-
mis.

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

Zoals ieder jaar wordt in de 
decembermaand een licht-
jesavond gehouden op de 
begraafplaats Eikenhof aan 
de Marquettelaan en wel op 
woensdag 13 december van 
16.30 tot 18.00 uur.
Dit keer is het thema: Het 
afscheid is definitief, de her-
innering onuitwisbaar. 

In de aula worden gedichten 
voorgedragen, enkele oudere 
leden van ons jeugdkoor De 

Heemsklokjes zingen o.l.v. 
Marianne van Gemert, die 
de gekozen liederen ook toe-
licht. Het koor Recreation 
o.l.v. Eibert de Vries verzorgt 
eveneens een optreden en 
de overdenking wordt dit jaar 
gehouden door onze kapelaan 
Teun Warnaar. 

De Gemeente Heemskerk 
biedt alle deelnemers na de 
stille tocht over de met fak-
kels verlichte begraafplaats 
koffie, thee of warme cho-
colademelk aan in de aula 
waar ook nog nagepraat kan 
worden en daar wordt veel 
gebruik van gemaakt.  
Iedereen is van harte welkom!

Meer inlichtingen zijn te 
verkrijgen bij Marianne van 
Gemert, tel. 242963.

AVONDWAKE EIKENHOF 13 DEC.

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.

ALLERHEILIGSTE
De uitstelling van het Allerheiligste vindt plaats 

elke eerste vrijdag van de maand in de Laurentiuskerk 
van 13.30 tot 15.30 uur.



Uit het Rouwboek
2 nov. Jan de Boer (80)
 Jonkheer Geversln. 18
5 nov. Cornelia Betjes-
 Peekel (87)
 Westerheem, App. 315
8 nov. Poulina Bleeker-
 van Heese (94)
 Westerheem 27

Opbrengst collectes
21/22 okt. 3	 820,40
28/29 okt. 3	 616,05
1/2 nov. 3	 735,04
4/5 nov. 3	 706,47
11/12 nov. 3	 731,34

Opbrengst collecte 
Diaconie
De collecte t.b.v. het Vluch-
telingenwerk op 11 en 12 
november heeft het mooie 
bedrag opgeleverd van 
3 625,82.

Kerkbijdrage
De grootste financiële steun 
voor uw Parochie is uw bijdra-
ge aan de Actie Kerkbalans, 
onder andere voor het vele 
vrijwilligerswerk in het pasto-
raat, voor het onderhoud van 
onze kerkgebouwen en nog 
vele andere activiteiten. Op 
14 november jl. is de stand 
gekomen op 3 83.524,97. 
Aan allen die hieraan hebben 
bijgedragen onze hartelijke 
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 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. 5 (jan.) 11 dec.
Nr. 6 (feb.) 15 jan.

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 
aangeleverde kopij. 
Anoniem ingezonden stuk-
ken worden niet geplaatst.   

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

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

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

Za. 9 dec.

Zo. 10 dec.
09.30 uur

Geen viering

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

Za. 9 dec.
18.45 uur

Zo. 10 dec.
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Eucharistieviering
Deken Cassee
Koor Intermezzo

Za. 16 dec.
18.45 uur

Zo. 17 dec.
09.30 uur

Eucharistie-/Boeteviering
Deken Cassee
Samenzang

Eucharistie-/Boeteviering
Kapelaan Warnaar
Gastkoor Neva-Ensemble

Za. 16 dec.

Zo. 17 dec.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistie-/Boeteviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 23 dec. Geen viering Za. 23 dec.
18.45 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Zo. 24 dec.
19.30 uur
Kerstavond

Zo. 24 dec.
22.00 uur
Kerstavond

Eucharistieviering
Deken Cassee
JKH

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor: Messe Brève 
van Léo Delibes

Zo. 24 dec.
17.30 uur
Kerstavond

Zo. 24 dec.
20.00 uur
Kerstavond

Eucharistie-/Gezinsviering - 
kerstspel
Kapelaan Warnaar
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Mariakoor

Ma. 25 dec.
10.30 uur
1e Kerstdag

Di. 26 dec.

Eucharistieviering
Deken Cassee/Kap. Warnaar
Laurentiuskoor: Messe Brève 
van Léo Delibes

Geen viering

Ma.  25 dec.

Di. 26 dec.
10.30 uur
2e Kerstdag

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 30 dec.
18.45 uur

Zo. 31 dec.
09.30 uur
Oudjaarsdag

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang met leden 
herenkoor

Za. 30 dec.

Zo. 31 dec.
19.00 uur
Oudjaars-
avond

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee/
Kapelaan Warnaar
Samenzang

Ma. 1 jan.
10.30 uur
Nieuwjaars-
dag

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor: Missa Brevis 
opus 43 van Picka

Ma. 1 jan. Geen viering

Za. 6 jan.

Zo. 7 jan.

Geen viering

Geen viering

Za. 6 jan.
18.45 uur
Driekoningen

Zo. 7 jan.
10.30 uur
Driekoningen/
Nieuwjaars-
receptie

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee/
Kapelaan Warnaar
Mariakoor

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur  

Eucharistieviering, Deken Cassee  
(m.u.v. ma. 25 dec. en 1 jan.).

Vieringen door de week:
• Iedere donderdag om 9.00 uur 

Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden. 

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


