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• Kom naar de Nieuwjaarsreceptie
op zondag 7 januari
• De Gerardus kalender is er nog!
Bestel ‘m nu!

Dit is een uitgave
van R.K. Parochie
H. Laurentius / H. Maria
Heemskerk

• Gebedsviering Dorpskerk
25 januari (met Deken Cassee
en Mariakoor)
• Mini-Helm stopt per 1 januari

PAROCHIESECRETARIAAT
Ze kennen alle vrijwilligers van de Parochie persoonlijk én alle vrijwilligers kennen hen: de dames van het
Parochiesecretariaat. Een gezellig gesprek met Marieke
Berends en Lidy Bosch. Samen vormen zij een onmisbare spil in onze Parochie.
Flexibel en dienstbaar
Al bij het maken van een afspraak voor dit gesprek wordt
een belangrijke eigenschap
van Marieke en Lidy duidelijk.
Het secretariaat is op elke
doordeweekse dag bemand,
behalve op donderdag, maar
omdat dat voor ondergetekende beter uitkomt, komen
de dames op een donderdag
“gewoon” naar het Parochiecentrum. Het wordt een
gezellig gesprek met twee
energieke én vrolijke dames.
“Je moet het ook wel gezellig
hebben met elkaar, anders
houd je het niet vol.”

gonnen als tijdelijk vervangster van Ben Thiemann. Toen
bleek dat Ben niet meer terug
zou komen op het Secretariaat, heeft hij haar gevraagd
of ze het wilde overnemen.
Ze werkt er nu twee ochtenden per week. “Ben doet nog
altijd dienst als vraagbaak,
als Marieke er niet is en er
iets langskomt dat ik nog niet
eerder heb gezien.”

Werkzaamheden
Op het Secretariaat hebben ze met iedereen in de
Parochie te maken. Marieke:
“Wij kennen alle lijnen naar
iedereen in de Parochie en
Hoe het begon
naar buiten. Als we een vraag
Wanneer en hoe zijn ze op het krijgen, dan moeten wij die óf
Secretariaat terechtgekomen? zelf beantwoorden óf doorMarieke: “Dat is meer dan
sturen naar de betreffende
25 jaar geleden in de tijd van persoon.” Door die vele conPastoor Alleman die mij vroeg tacten kan het soms erg druk
de taak van secretaris van
worden. Bijvoorbeeld als er
het Parochiebestuur over te
veel uitvaarten zijn of tijdens
nemen van Margo Paro. Eerst Pasen en Kerst. Ze nemen
deed ik vooral ondersteunen- dan ook regelmatig werk mee
de taken en langzamerhand
naar huis.
rolde ik er steeds meer in.”
Lidy: “Marieke heeft natuurLidy is twee jaar geleden belijk veel meer ervaring. Als ik

Lidy Bosch en Marieke Berends van het Parochiesecretariaat;
een onmisbare spil in onze Parochie!

iets niet weet, dan vraag ik
het haar. Maar het is ook fijn
dat als ik dingen eens op een
andere manier wil proberen te
doen dan altijd is gedaan, dat
Marieke dat ook goed vindt.
Soms werkt het niet, maar
soms is het wel een verbetering.”
Betrokken bij de Parochie
En dan spelen de dames het
ook klaar om nog andere
taken in de Parochie op zich
te nemen. Marieke is lid van
het Locatiebestuur, zorgt voor
de liturgie van elk weekend,
liturgieroosters, voor uitvaarten, huwelijken, dopen en is
lectrice in de Laurentiuskerk.
Samen met haar dochter Caroline doet Marieke ook de
maandelijkse redactie van de
Helm. Het kost soms veel tijd
om alles passend te krijgen.
De vormgeving geven ze veel
aandacht. Vaak is het avondwerk om de laatste punten
en komma’s goed te zetten
(waarvoor ondergetekende
erg dankbaar is!).
Naast het werk op het Secretariaat is Lidy lid en voorzitster van het Mariakoor; houdt
zij de kerkbijdrage bij en de
ledenadministratie voor de
Helm vanuit de Mariakerk. Zij
maakt de boekjes voor vieringen van het Mariakoor en
de JKH-vieringen. En zo af en
toe ook voor het Laurentiuskoor. Dan is Lidy ook nog elke
vrijdagmiddag in de Esplanadezaal te vinden bij het uitdelen van de pakketten voor
de Voedselbank. Dit gebeurt
met een team van vrijwilligers
van onze kerken. “Ik heb het
Parochiewerk met de paplepel
ingegoten gekregen, vooral
door mijn vader en ook mijn
moeder; beiden waren zeer
betrokken bij onze Parochie.”
Ook het Lourdeswerk in
Heemskerk draagt zij een
warm hart toe; in het najaar
gaat zij winkeliers af in ons
dorp voor “prijsjes” voor de
kienmiddag in december en
zij is al meerdere keren als
vrijwilligster mee geweest
naar Lourdes.
Geen typische dag
Na even gesproken te heb-

NIEUWJAARSRECEPTIE
7 JANUARI
Pastores, Parochiebestuur en Locatieteam
Heemskerk wensen u allen vrede, gezondheid en alle goeds toe in 2018. Een nieuw
jaar met nieuwe uitdagingen, nieuwe plannen.
Laten wij in 2018 proberen elkaar opnieuw te
enthousiasmeren, te inspireren en te steunen.
Wij kunnen dit elkaar ook persoonlijk toewensen tijdens de
nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari ná de viering van
10.30 uur in de Mariakerk. Het Mariakoor verzorgt de zang.

ben over hoe een dag op het
secretariaat er uitziet, is het
wel duidelijk dat er geen typische dag is. “We maken geen
planning, want daar kom je
toch niet aan toe. Het is vaak
een af en aanlopen van mensen en die bepalen hoe de
dag er uit komt te zien.” Als
er bijvoorbeeld een uitvaart
is, dan wordt daar alles voor
geregeld. Marieke: “Uitvaarten kunnen op elk moment
komen, ook in het weekend,
en dan wil je daar natuurlijk
meteen werk van maken om
alles goed te regelen.” De
persoonlijke contacten en
aandacht voor parochianen
vinden beiden erg belangrijk.
“Omdat we ook een oudere
Parochie worden, is daar veel
behoefte aan.” Om de dag
toch rustig te kunnen beginnen, is Marieke vaak al om
8.00 op het secretariaat te
vinden. Lidy: “Dat is wel heel
fijn, want als ik kom, dan
staat de koffie al klaar!”
Klik
Het klikt overduidelijk goed
tussen de twee dames. “Dat
moet wel, want je brengt toch
veel tijd met elkaar door. En
je moet ook vertrouwelijke
dingen met elkaar kunnen
bespreken, want er komt op
het Secretariaat natuurlijk
ook veel lief en leed langs dat
we niet met iedereen kunnen
bespreken.” Met z’n tweeën
kunnen ze het werk momenteel goed aan, maar soms
denken ze ook na over de
toekomst. Marieke: “Ik word
ouder en inmiddels hebben
Leo en ik ook kleinkinderen
en daar willen we natuurlijk
ook van genieten.” Maar als
ik de dames zo zie, dan loopt

het momenteel als een trein
op het Secretariaat.
Thuis gedragen
De echtgenoten van beide
dames zijn ook actief in de
Parochie. Leo Berends als
dirigent en als cantor en
Kees Bosch als lid en in het
Bestuur van het Mariakoor.
“Het is belangrijk dat de werkzaamheden in de Parochie
ook thuis gedragen worden,
want je bent er toch veel mee
bezig. Het helpt dus enorm
dat ze weten waar we het voor
doen en dat ook belangrijk
vinden. Gelukkig is dat voor
ons allebei het geval.” Lidy
en Kees zingen dus samen in
het Mariakoor, maar Marieke
kiest ervoor niet met Leo in
het koor te zitten. “Dat is toch
anders, want Leo is dirigent.”
En Lidy: “In het begin vond
ik het eerlijk gezegd ook niks
toen Kees in het Mariakoor
kwam, maar gelukkig gaat dat
heel goed; we zitten ook allebei in het koorbestuur.”
Haarlemmerolie
“Theo van der Heide zei vaak
dat het Secretariaat is als
“Haarlemmerolie” voor de Parochie.” Ik moet bekennen dat
ik de uitspraak niet kende. Ik
heb het even opgezocht. “Het
is net Haarlemmerolie” wordt
gezegd van een wondermiddel waardoor alles beter gaat.
Je kunt ook zeggen “hij/zij is
als Haarlemmerolie”, wat dan
betekent dat die persoon alles
kan en overal een oplossing
voor weet. De eerste variant
is zeker van toepassing op het
Secretariaat en de tweede op
de dames die er werken!
Sindo Núñez Queija

EERSTE H. COMMUNIE EN GEZINSVIERINGEN
Allereerst een zalig nieuwjaar!
Een nieuw jaar, 2018, wat zal
het ons brengen? Voor de 24
aanstaande communicanten
dat zij op 15 april hun Eerste
H. Communie gaan doen.

Dankbaar voor 2017
We zijn aan het einde van
het jaar aangekomen. Met
dankbaarheid mogen we
terugkijken op 2017.

Soms zeggen ouders: Ik
laat mijn kinderen niet
dopen, want ik wil dat ze
later zelf kiezen om al dan
niet gedoopt te worden.

Ik denk persoonlijk daarbij
natuurlijk als eerste aan
mijn eigen priesterwijding.

Wat mooi dat ouders hun
kinderen willen opvoeden
tot mensen die zelfstandig
zoeken naar de zin van het
leven. Toch kunnen ze daarbij best wat hulp gebruiken,
want het is niet eenvoudig
om je weg te vinden in alles
wat de wereld biedt.

Dankbaar zijn we ook voor
kinderen en volwassen die
gedoopt zijn het afgelopen jaar, voor mensen die
zijn getrouwd en voor hen
die een jubileum hebben
gevierd. Dankbaar, maar
ook met verdriet denken we
aan de parochianen die ons
in de dood zijn voorgegaan.
Het Doopsel
Op maandag 8 januari viert
de kerk het feest van de
Doop van de Heer. We denken dan aan Jezus die door
Johannes de Doper in de
Jordaan werd gedoopt en
danken ervoor dat we door
het Doopsel bij Hem horen.
De dopelingen van het
afgelopen jaar zijn uitgenodigd om de zondag daarna
de doopschelp te komen
ophalen. Meestal baby's of
kinderen met hun ouders,
maar soms ook volwassenen.
Het doopsel is eigenlijk het
mooiste en beste geschenk
dat je je kind mee kunt
geven. De meesten van
ons zijn als baby gedoopt
en kunnen zich daar niets
meer van herinneren. Ook
al herinner ook ik mij er
niets meer van, ik ben
ervan overtuigd dat God
door het Doopsel kracht en
bescherming geeft voor het
hele leven.

Ik denk dat het heel
belangrijk en goed is om
kinderen van huis uit een
traditie en een geloof mee
te geven waarop ze zelf verder kunnen bouwen.
Het is een houvast voor de
rest van je leven en ieder
mens kan de hulp van God
goed gebruiken. Los daarvan is het katholieke geloof
natuurlijk gewoon het mooiste dat er is!
Beste wensen voor 2018
We zijn aan een nieuw jaar
begonnen en misschien
hebben we wel grote voornemens gemaakt. We
weten nog niet wat dit jaar
ons zal brengen, maar we
weten dat het in Gods hand
is. Laten we Hem vragen
om Zijn zegen en bescherming voor dit nieuwe jaar.
Mede namens onze Pastoor
en Deken Ton Cassee wens
ik u een gezond en gelukkig
2018 toe!
Hartelijke groet,

Kapelaan Teun Warnaar

"Het doopsel is eigenlijk het mooiste en beste geschenk dat je je
kind mee kunt geven."

We gaan het op de kindermiddag van 18 januari over
Zacheüs hebben. Een mannetje dat zo aardig was, wordt
door Jezus gevraagd om zijn
gastheer te zijn. En vanaf
die tijd gaat Zacheüs anders
leven, naar het voorbeeld van
Jezus.
Ook nodigt Jezus enkele vissers uit om hun visnetten

achter te laten en hem te
volgen.
Dat horen we in de gezinsviering op 21 januari in de
Mariakerk om 11.00 uur. Dan
gaan we met alle communi-

canten van de regio Uitgeest,
Castricum en Heemskerk op
27 januari kennis maken met
het Heiligdom Onze Lieve
Vrouw ter Nood in Heiloo. Ook
wel bekend als het Putje van
Heiloo. Daar gaan we een
speurtocht doen, krijgen we
uitleg over het Heiligdom en
houden we na een eenvoudige broodmaaltijd een lichtprocessie naar het beeld van
Moeder Maria. Voor vragen
kun je ondergetekende benaderen.
Mariëtte Sinkeldam
(tel. 06-42366655)

JOPH-NIEUWS - TERUGBLIK KERSTMIS 2017
We hebben een prachtige
kerstbijeenkomst gehouden
met de JOPH’ers. We gingen
met lichtjes langs drie gezinnen, op zoek naar de hoofdrolspelers van het Kerstverhaal. Bij het eerste gezin
troffen we Engel Gabriel aan;
“zij” vertelde ons dat ze goed
nieuws had: Jezus was geboren en ze trok met ons mee
naar het volgende gezin. Daar
vonden we Jozef en Maria
met de herbergier en een
herder. Maria vertelde dat
ze een gezegende vrouw is
onder alle vrouwen en uitverkoren was om de moeder van
Jezus te worden. Jozef vertelde dat hij met zijn zwangere
vrouw op weg moest gaan
naar Bethlehem.

voor hen had. Hij kon niets
voor ze doen en stuurde
hen weg, waarvan hij later
grote spijt had. De herder
vertelde dat hij net als alle
herders die nacht wakker
was om bij de schapen te
zijn en het heldere licht zag
en de hemelse muziek had
gehoord. De Engel vertelde
hen dat De Redder, de Messias, Jezus was geboren en
dat ze Hem in een kribbe zouden vinden. De herders waren
blij en dankbaar en loofden
God, hoe klein en arm zij ook
waren.
We trokken daarna verder
naar het gezin waar we de
drie koningen aantroffen
en ook koning Herodes. De
koningen vertelden dat ze

Daar aangekomen was er
geen plaats voor hen in de
herberg. Wel vonden ze een
stal, waar Jezus die nacht is
geboren. De herbergier vertelde dat hij het die dagen
zo druk had door de volkstelling dat hij echt geen plaats

Bij terugkomst was er voor
iedereen chocolademelk en
tulband met een Kerstwens
en een presentje.
Het was een prachtige avond!
Veel dank aan de gastvrije
gezinnen en de jongeren die
de rollen vervulden.
Elly Dantuma

KICA NIEUWS
Daniël was nog jong toen
hij samen met duizenden
mensen uit Jeruzalem weggevoerd werd om in Babylon
te werken als slaaf. Maar de
koning van Babylon, Nebukadnezar, vond dat Daniël
een zeer verstandige jongen
was en liet hem opleiden tot
zijn adviseur. Daniël kreeg
steeds meer erkenning van
de koning, die op zijn beurt
ook eerbied kreeg voor de
God van Daniël, de God van
Israël. Na de dood van Nebukadnezar werd zijn zoon
Belsassar de nieuwe koning.
Hij was een slechte en trotse
man die geen respect had

alles achter gelaten hadden
en op weg waren gegaan,
de ster volgend die hen bij
de kribbe bracht. Zij hadden goud, wierook en mirre
voor het Kind meegenomen.
Herodes was boos; hij was in
de maling genomen. Hij was
immers de koning van Israel!
Hij wilde ook het kind bezoeken, maar dan om het kwaad
te doen. Waar is het pasgeboren kind? Toen waarschuwde de Engel Jozef: “Neem het
Kind op en zijn moeder en
vlucht naar Egypte”. Na elke
uitleg zongen we een bijpassend lied voordat we verder
gingen.

EINDE MINI-HELM
voor de God van Daniël.
Belsassar organiseerde een
feestje voor al zijn vrienden.
Om de joden te bespotten,
besloot hij de heilige bekers
die ooit uit de tempel van
Jeruzalem waren meegenomen door zijn vader Nebukadnezar, te gebruiken als drinkbekers en er uit te drinken ter
ere van zijn eigen goden en
godinnen.
Op de KiCa-avond van januari
gaan we met de kinderen kijken naar wat er op dat feestje gebeurd is en ook hoe het
verder ging met Daniël, die
in al die tijd van ballingschap
altijd trouw bleef aan die
ene God die zijn volk ooit uit
Egypte had bevrijd. Als u het
leuk vindt, kunt u het ook verder lezen in de Bijbel, Oude
Testament, boek van Daniël,
5, 6. Een aanrader!
Pilar Casanova

Met ingang van 1 januari
wordt de uitgave van de
Mini-Helm gestopt. De
Mini-Helm is het blaadje
dat iedere veertien dagen
achter in de kerk ligt met
de gevraagde intenties.
Ruim 25 jaar lang hebben
Riet en Jan Elst dit werk
op zich genomen: Riet
tikte alle namen en Jan
nam het stencilwerk voor
zijn rekening en zorgde
ervoor dat dit blad op tijd
achter in de kerken kwam
te liggen. En nu vinden
zij de tijd gekomen deze
taak neer te leggen. Riet
en Jan, wij zijn jullie heel
veel dank verschuldigd voor
deze jarenlange en trouwe
inzet voor onze Parochie.
Nogmaals heel hartelijk
bedankt.
Het Locatieteam

25 JANUARI
GEBEDSVIERING
MET DEKEN
TON CASSEE EN
MARIAKOOR

LAATSTE KANS: HAAL DE GERARDUS
KALENDER IN HUIS

Het blokje kost € 7 en het
De Gerardus kalender is een
ophangschildje is gratis.
mooie wandversiering met
elke dag een beetje spirit.
De kalender is nog tot
Er staan spreuken, leuke
20 januari te koop bij:
mopjes en anekdotes,
gedenkwaardige feiten uit het Jan van der Geest
(tel.: 06-2168 1961) en
verleden, teksten ter bezinElly Dantuma (tel.: 238407)
ning, praktische tips en lekkere recepten op.
Deze dagkalender bestaat
uit een ophangschild met
aan beide zijden een afbeelding 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 activiteiten die vanuit Klooster
Van 21 tot 27 januari is de
Week van Gebed voor de een- Wittem worden georganiseerd
(zie ook:
heid van de Christenen. Ook
als de realiteit soms weerbar- www.kloosterwittem.nl).
stig is, blijven wij vertrouwen
op de ene Geest van de ene
ALLERHEILIGSTE
Heer, die mensen van verDe uitstelling van het Allerheiligste vindt plaats elke eerste vrijdag
schillende achtergronden met
van de maand in de Laurentiuskerk van 13.30 tot 15.30 uur.
elkaar verbindt.
Op donderdag 25 januari is er
’s avonds om 19.00 uur een
Gebedsviering in de Nederlands Hervormde Kerk (Dorpskerk) op het Kerkplein. Deken
Ton Cassee en dominee Marco Visser zullen deze viering
samen leiden met medewerking van ons Mariakoor.
Iedereen is van harte welkom.
Openingstijden Kerkhof
Van 9.00 tot 17.00 uur

De Ethiopiëgroep 2017 in de Parochiekerk van Abba Kebede in Wolisso.

HEEMSKERK FM

Alweer een jaar voorbij. We hadden de Vastenactie voor een
school in Noord-Ethiopië, een vredesweek met een ster voor
PAX (Pax Christi Nederland) en de zojuist afgesloten Adventsactie, voor alleenstaande jonge moeders in Congo.
We proberen met de MOV de Parochie te betrekken bij de
wereld om ons hen en wel die mensen die het al zoveel minder hebben dan wij. Die daar bovenop vaak ook nog eens
last krijgen van de klimaatveranderingen door de opwarming
van de aarde. We moeten niet alleen helpen bij de directe
problemen, maar ook investeren in het beperken van de
CO2-uitstoot die de klimaatverandering veroorzaakt. Dus ook
hier investeren voor - indirect - de toekomst van genoemde
mensen. De tijd tikt verder en de klimaatveranderingen zijn
al begonnen. Het is gelukkig nog niet te laat, maar we moeten wel snel aan de slag: zelf proberen de vervuiling halt toe
te roepen, zon- en windenergie opwekken. Soms kunnen we
zelf er iets aan doen. Anderzijds kunnen we steun geven aan
diverse acties en besluiten.
Wereldwijd zijn er vredesproblemen en is er onrust door grote
welvaartsverschillen. Mensen in Afrika proberen slechte economische omstandigheden te ontlopen door met veel geld
en gevaarlijke reizen landen te bereiken waar ze het beter
denken te krijgen. Dat levert dan weer spanning op door de
botsingen van culturen. Als wij meer doen om de inkomstenverschillen te verkleinen, verkleinen we ook hun onrust om
weg te trekken. Met onder andere dit alles in het achterhoofd
gaan we het nieuwe jaar in!
Wilbert Blom

Op zondag 7 januari wordt de
Eucharistieviering van die ochtend uitgezonden vanuit de
Mariakerk m.m.v. het Mariakoor. Aansluitend spreekt Ton
Putter over het feest van Driekoningen.
Op zondag 28 januari wordt
de Eucharistieviering van die
ochtend uitgezonden vanuit
de Laurentiuskerk m.m.v. het
Herenkoor, waarna Ton Putter
spreekt over het Heilig Bloed
van Alkmaar.
De uitzendingen beginnen om
18.00 uur en zijn te beluisteren via de kabel 104.5 en via
de ether FM 107.4 en tevens
digitaal op Ziggo kanaal 782.

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

www.laurentiusmaria.nl

UIT HET BESTUUR
Een nieuw jaar, een nieuw
begin. Namens het Bestuur
van de Personele Unie en
het Locatieteam Heemskerk wens ik u van harte
een Zalig Nieuwjaar. Misschien maakt u goede voornemens, misschien vindt u
dat allemaal flauwekul. We
leven in een vrij land, dus
ook hierin laten we elkaar
vrij. Maar mocht u denken:
ik zou best wel eens wat
voor andere mensen willen betekenen. Dan biedt
onze geloofsgemeenschap
prachtige kansen voor jong
en oud! Stapt u gerust
eens uit uw ‘comfortzone’:
ga zingen bij één van onze
koren, wordt misdienaar of
acoliet. Wellicht ambieert
u het veelzijdige ambt van
koster. Misschien wilt u liever de handen uit de mouwen steken: meer dan welkom bij onze tuingroep of
kerkhofgroep. Er zijn voor
ieder talent mogelijkheden
in onze Parochie. Begraaf
uw talenten niet, maar
zet ze in! Vrijwilligerswerk
loont en geeft voldoening.
Neemt u gerust contact op
met het secretariaat voor
de vele mogelijkheden die
de werkgroepen van onze
parochie bieden. Een wijs
besluit aan het begin van
een nieuw jaar!
Enerverende reis
Eind november keerde een
groep van dertien personen, onder aanvoering van
Pastoor Kaleab en mij,
terug van een veertiendaagse reis naar Ethiopië.
Samen werden de kleinschalige projecten van
de Stichting “RKVV DEM
steunt Ethiopië” bezocht.
Bijzonder was de opening
van een drietal sportvelden voor de Biruh Tesfa
Primary School, een school
met ruim 500 leerlingen in
de hoofdstad Addis Abeba.
Dankzij de steun van verschillende sportverenigingen uit de omgeving,
mochten veel tweedehands
sporttenues (nog in uitstekende staat!) worden
overhandigd. Na overleg
met de schooldirectie zullen in 2018 twee nieuwe
projecten in uitvoering
worden genomen: de bouw
van toilet- en douchevoorzieningen en een nieuwe
keuken voor de verzorging
van maaltijden voor een
aantal kinderen van deze
school. Dit laatste project
zal in nauwe samenwerking

met MOV Castricum worden
opgepakt.
Vermeldenswaard is ook
de voortgang van het project Katinka I, gericht op
de ondersteuning van
lichamelijk gehandicapte
meisjes en jonge vrouwen
in Welkite, een stadje 135
km ten zuidwesten van
de hoofdstad. Dit project
biedt ondersteuning aan 25
deelneemsters, van wie er
in 2017 inmiddels zes hun
studie hebben afgerond en
er onlangs drie een baan
hebben gekregen. Een
prachtig resultaat dat het
ultieme doel van dit project
onderstreept: een gehandicapte medemens zelfstandig in staat stellen in de
eigen levensbehoeften te
voorzien.
Terecht mocht met elkaar
tijdens een Ethiopische
lunch, muziek en dans
dit fantastische resultaat
worden gevierd. En wat
hartverwarmend om na
terugkomst de uitnodiging
van Deken Ton Cassee te
mogen ervaren: een deel
van de kerstcollecte is voor
jullie projecten in Ethiopië
bestemd. Beste parochianen van Heemskerk: geweldig dat op deze wijze onze
kleinschalige projecten al
negen jaar lang ook op de
financiële steun van katholiek Heemskerk mogen
rekenen!
Klokkentoren in steigers
Sinds 8 november staat
de klokkentoren van de
Heemskerkse Mariakerk in
de steigers. Een deel van
het beton- en metselwerk
zal worden hersteld mede
om gevaarzetting (naar
beneden vallen van stukken
steen) te voorkomen. Het
metselwerk wordt geïmpregneerd, waardoor de
toren het hopelijk nog vele
jaren ‘uit kan zingen’ of
beter... ‘luiden’. Met dank
aan de welwillende medewerking van het Bisdom
Haarlem mogen we deze
onderhoudsklus laten uitvoeren. De begeleiding van
deze noodzakelijke reparatie geschiedt door een
aannemingsbedrijf onder
supervisie van de gebroeders Ton en Ad Heus.

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Laurentiuskerk
Datum/tijd

Viering

Mariakerk

Za. 6 jan.

Geen viering

Eucharistieviering
Za. 6 jan.
Deken Cassee
18.45 uur
Driekoningen Samenzang

Zo. 7 jan.

Geen viering

Eucharistieviering
Zo. 7 jan.
Deken Cassee / Kap. Warnaar
10.30 uur
Driekoningen Mariakoor
Nieuwjaarsreceptie

Datum/tijd

Viering

Za. 13 jan.
18.45 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 13 jan.

Geen viering

Zo. 14 jan.
09.30 uur

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

Zo. 14 jan.
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
JKH

Za. 20 jan.

Geen viering

Za. 20 jan.
18.45 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Zo. 21 jan.
09.30 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Laurentiuskoor: Missa in
honorem Sancti Hugonis

Zo. 21 jan.
11.00 uur

Eucharistie-/Gezinsviering
Kapelaan Warnaar
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Za. 27 jan.
18.45 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 27 jan.

Geen viering

Zo. 28 jan.
09.30 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Laurentiuskoor (heren): Missa
in honorem Sancti Ambrosii

Zo. 28 jan.
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 3 feb.

Geen viering

Za. 3 feb.
18.45 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Zo. 4 feb.
11.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
JKH

Zo. 4 feb.
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang met Cantor

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur
Eucharistieviering, Deken Cassee.

7 jan.
18 jan.
21 jan.
25 jan.
27 jan.
28 jan.

Uit het Rouwboek
22 nov. Agatha Denneman
(83)
Jan Ligthartstr. 771
24 nov. Kasper Timmer (81)
Duitslandlaan 88
24 nov. Hermina van EschSombroek (83)
Van der Ploegstr. 55

PROJECTEN VIETNAM
DEKEN CASSEE

EUCHARISTIEVIERING WOENSDAG
HUIZE ST. AGNES

Opbrengst collectes
18/19 nov.
3 739,33
25/26 nov.
3 689,20
2/3 dec.
3 819,40
9/10 dec.
3 631,16
Kerkbijdrage
De grootste financiële steun
voor uw Parochie is uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans,
onder andere voor het vele
vrijwilligerswerk in het pastoraat, voor het onderhoud van
onze kerkgebouwen en nog
vele andere activiteiten.
Op 13 december jl. is de stand
gekomen op € 84.569,06.
Aan allen die hieraan hebben
bijgedragen onze hartelijke
dank!

Het Locatieteam

Voor rouwbegeleiding
kunt u contact opnemen
met Elsa Heyblok,
tel.: 236156
of met Hennie Schouws,
tel.: 236845.

SLUITINGSDATA
KOPIJ HELM
Nr. 6 (febr.)
Nr. 7 (mrt.)

29 nov. Geertruida NumanZonneveld (95)
Huize Heemswijk,
K164
30 nov. Catharina IJntemaJansen (88)
Jan van Kuikweg 38a
2 dec. Wouter Bijvoet (35)
Kleis 113, Uitgeest
10 dec. Johanna van WoesikBeentjes (91)
Huize St. Agnes, K213

Uw financiële steun is
van harte welkom!

Vieringen door de week:
• Iedere donderdag om 9.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden.

Driekoningen
Nieuwjaarsreceptie
(Mariakerk, na viering 10.30 uur)
Uitzending Radio Heemskerk (vanaf 18.00 uur)
Kindermiddag Eerste H. Communie
(Mariakerk, 16.00 uur)
Gezinsviering met Heemsklokjes
(Mariakerk, 11.00 uur)
Gebedsviering (Dorpskerk Kerkplein, 19.00 uur)
A.s. communicanten gaan naar OLV ter Nood
in Heiloo
Uitzending Radio Heemskerk (vanaf 18.00 uur)

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.

Uit het Huwelijksboek
19 jan. Huwelijk echtpaar
Johan Bleeker en
Yvonne v. Oosterhout
Voorweg 37
Kasteel Assumburg,
15.00 uur

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.

ROUWBEGELEIDING
6/7 jan.
7 jan.

Uit het Doopboek
19 nov. Noah van Marion
Prof. Ten Doesschatestraat 209
19 nov. Mai Anh Dang
Zonnevlam 1,
Heerhugowaard

15 januari
12 februari

Parochiebestuur
Heemskerk, Castricum/
Bakkum, Uitgeest
Deken Ton Cassee, voorzitter
in solidum met Pastoor Kaleab
Masresha Shiferaw
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd 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:

Kopij kunt u bij voorkeur
per e-mail sturen aan
laurentius-maria@hetnet.nl.

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

De redactie behoudt zich
overigens het recht voor
zelfstandig wijzigingen
aan te brengen in de
aangeleverde kopij.

Locatieteam Heemskerk

Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst.

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

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

