TWEE TORENS...
ÉÉN PAROCHIE

In dit nummer o.a.:
• Deken Cassee over Vietnam:
“een verrijking van mijn leven”
• Collectes voor derden en
bijdragen aan Diaconie 2017

Jaargang 43
Nummer 8
April 2018

• Aanmelden voor Bedevaart
Beauraing (21-24 aug.) kan
nog steeds!

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

• Plantenverkoop voor
Lourdes is er weer!
• Geef uw oude kleding aan
Sam’s Kledingactie op 21 april

begeleiden. In Koedijk werd
bij de kerk een ontmoetingscentrum voor de Vietnamezen
gebouwd, zodat ze elkaar
konden blijven ontmoeten en
ondersteunen.

DEKEN CASSEE: ‘VIETNAM, EEN
VERRIJKING VAN MIJN LEVEN’
Drama’s op de Middellandse Zee laten zien dat de wereld nog steeds een groot vluchtelingenprobleem heeft.
Zo’n veertig jaar geleden deed zich een soortgelijke
crisis voor in Zuidoost-Azië. Wie herinnert zich niet die
beroemde foto van het negenjarige meisje, Kim Phuc,
dat tijdens de Vietnam-oorlog uit haar brandende dorp
wegrent met napalm op haar naakte lichaam. De oorlog
die Amerika liever vergeet. Een strijd die voortkwam
uit een diepe angst voor het communisme. Een guerrillaoorlog die lang duurde en in 1975 werd beëindigd
toen de communistische strijdkrachten Saigon veroverden en Noord- en Zuid-Vietnam werden herenigd als de
Socialistische Republiek Vietnam. Tegenstanders van
het communistische regime werden hard aangepakt en
verdwenen massaal in heropvoedingskampen.
Bootvluchtelingen
Vele Vietnamezen, die niet
onder dit zeer strenge regime wilden leven, vluchtten
naar het buitenland. Ook
toen trachtten velen van
hen te ontkomen met gammele bootjes en dobberden
zij soms maanden rond. Eén
tot twee miljoen mensen verlieten zo hun land. Volgens de
UNHCR overleefden tussen de
200.000 en 400.000 mensen
die tocht niet. Vele bootvluchtelingen mochten een nieuw
leven beginnen in het Westen.
In Nederland werden in eerste instantie ongeveer 6.000
mensen opgenomen, waaronder in Alkmaar.
“Ton, doe wat!”
We schrijven het jaar 1983.
Ton Cassee was pastoor in

Alkmaar aan de vooravond
van de opbouw van de nieuwe
Mariaparochie “Blije Mare”.
De toenmalige burgemeester
van Alkmaar, Roozemond, benaderde Pastoor Cassee met
de vraag wat hij voor Vietnamese vluchtelingen uit het
asielzoekerscentrum van Alkmaar en omgeving zou kunnen betekenen. Deken Cassee herinnert zich de woorden
van deze burgemeester maar
al te goed: ‘Ton, doe wat!’
was zijn korte, maar duidelijke verzoek. Er werd alom
woonruimte voor deze groep
vluchtelingen met uiteenlopende geloofsovertuigingen
en achtergronden gezocht.
Contactpersonen vanuit de
Alkmaarse Parochie werden
gevonden om de Vietnamezen
bij het integratieproces te

Deken Cassee met zijn vriend Ngoc Anh bij het graf van diens moeder.

Hechte vriendschap
Onder de Vietnamese vluchtelingen die in Alkmaar kwamen
wonen, bevonden zich vier
broers. Eén van hen is Ngoc
Anh Vu. Met hem heeft Deken
Cassee door de jaren heen
een hechte vriendschap opgebouwd, waarbij Ngoc Anh voor
onze Deken als tolk fungeert.
Begin jaren negentig komt de
vader van Ngoc Anh samen
met zijn echtgenote naar
Nederland. Hij is ziek en wil
graag in Nederland geholpen
worden. Onverhoopt komt hij
in het MCA te overlijden. Op
zijn sterfbed vraagt hij aan
‘vader’ Cassee om zijn woonplaats Binh Dongh te steunen.
Er is veel armoede en grote
behoefte aan voedsel en medische zorg. Vader Vu wordt
begraven in Koedijk, direct
naast het graf van de ouders
van Deken Cassee.
Met steun van velen
Binh Dong is een dorp op 20
kilometer afstand van Saigon. Met steun van velen zet
Pastoor Ton Cassee zich in bij
het opzetten van scholing en
gezondheidszorg. Hij noemt
de namen van Frans Hulskamp en Sjef Scheel, mannen
die zich op buitengewoon
verdienstelijke wijze hebben
ingezet door de verkoop van
verzamelde kleding en het
verwerven van benodigde
gelden. De eerste reis zouden
zij in 1992 ook in gezelschap
van Bisschop Bomers gaan
maken, maar de Vietnamese
regering gaf geen toestemming: ‘wij hebben hier geen
zieken, en als dat wel het
geval is kunnen we daar als
regering wel voor zorgen’
kreeg men te horen. In januari
1994 lukte het hen alsnog om
de eerste reis naar Vietnam
te maken. Ze worden allerhartelijkst ontvangen door
de waarnemend pastoor van
Binh Dong, Deken Vien, een
goede vriend van de ouders
van Ngoc Anh. De plaatselijke

DEKEN CASSEE 20 JAAR IN HEEMSKERK
Dit jaar, op 15 april, is het 20 jaar geleden dat Pastoor Ton
Cassee in onze Parochie is gekomen. Een Pastoor, later
Deken, die met hart en ziel heeft
geijverd om van de twee Parochies
H. Laurentius en H. Maria “één
Parochie met twee torens” te
maken. Wij wensen hem nog vele,
vooral gezonde jaren in ons midden
en bidden om God’s zegen over hem
en al zijn werkzaamheden.
Locatieteam

voedselbank in Binh Dong
wordt ondersteund, medicijnen en zorgmiddelen worden
gedistribueerd, waar mogelijk
wordt beroepsondersteuning
geboden door de aanschaf
van naaimachines en computers. Maar samen kun je pas
iets bereiken, als je bereid
bent om je structureel, voor
langere tijd te verbinden.
Deken Vien, die in Binh Dong
werd opgevolgd door pastoor
Mai Van Ru, kon toen nog niet
inschatten dat hij onze Deken
ook daarna nog vele malen de
hand zou schudden. Maar de
hartverwarmende ontvangst
vormde wel de basis voor een
collegiale en amicale vriendschap.

teriseren, zegt deken Cassee
spontaan: ‘eervolle mensen,
harde werkers, maar soms
wel een tikkie eigenwijs’.
Voor zijn houding en doortastende aanpak in de jaren
tachtig en negentig hadden
de Alkmaarse stadbestuurders groot respect. In 1996
mocht hij daarom uit handen
van burgemeester Bandell
een welverdiende Koninklijke
Onderscheiding in ontvangst
nemen, een onderscheiding
die hij dagelijks met eer en
trots draagt. Een Hollandse
bruggenbouwer in het Verre
Oosten!

Het gaat zoals het gaat
Inmiddels zijn Pastoor Mai
Van Ru en een jaar geleden
ook moeder Vu overleden.
Al 28 keer
‘Het gaat, zoals het gaat’,
Deken Cassee heeft inmidverzucht deken Cassee, maar
dels 28 keer de lange vlucht
hij heeft er zichtbaar moeite
naar Vietnam gemaakt. De
mee. In april zal hij tijdens
29e reis staat gepland van
een herdenkingsdienst samen
3 tot en met 17 april. Onder
grote dankbaarheid vertelt hij met zijn vriend Nogh Anh
over de steun die hij van paro- stilstaan bij het overlijden
chianen uit zowel Alkmaar als van zijn moeder, een ‘rots in
de branding’. Deken Cassee
Heemskerk heeft gekregen:
herinnert zich haar lijfspreuk
‘Heerlijk als mensen om je
nog als de dag van gisteren:
heen hulp niet bij woorden
‘je kan je kinderen niet meer
laten, maar echt bereid zijn
tegen je aandrukken, maar
iets te doen of financieel bij
te dragen!’. Na de eerste reis ons hart blijft altijd verbonzijn diverse andere kleinscha- den!’ Op internet kwam ik
lige projecten gestart, zoals in een uitspraak tegen van Thich
Nhat Hanh, een Vietnamese,
en rond de pagode van Binh
boeddhistische monnik en
Dong en in de parochies van
inspirerende leermeester
Binh An en Bui Mon.
die ‘mindfullness’ in Europa
vestigde: ‘Lach, haal adem
Soms een tikkie eigenwijs
Door zijn persoonlijke betrok- en neem de tijd.’ Dat wens
ik onze Deken van harte toe
kenheid groeide er een stetijdens zijn aanstaande 29e
vige en blijvende band tusreis naar Vietnam!
sen Vietnamezen en ‘vader’
Cassee. Op de vraag hoe hij
de Vietnamezen zou karakBert Jan Rozestraten

EERSTE H. COMMUNIE EN GEZINSVIERINGEN

Pastores-bijeenkomst
Pastores bijeen in Heiloo
spraken met de Bisdomleiding over krimp en kansen in ons Bisdom. Onze
econoom sprak over noodzakelijke bezinning hoe
de bakens te verzetten in
deze tijd. Vele kerken zijn
te groot en te duur geworden. Ook het Bisdom zelf
beseft dat en zo zijn de
vertrouwde Bisdompanden
aan de Nieuwe Gracht verkocht en heeft een bureau
de inkrimping van stafmedewerkers -hoe pijnlijk
ook- in beeld gebracht.
Hulpbisschop Mgr. Hendriks deelde met ieder dat
deze tijd vraagt om samenwerking van parochies.
Heemskerk, Castricum en
Uitgeest zijn na drie Parochieavonden als personele unie samen op pad
gegaan. Op 18 december
werden de pastores door
Bisschop Punt en Bisschop
Hendriks geïnformeerd dat
er in deze fase geen eigen
Pastoor beschikbaar is voor
Eloy Beverwijk. Aan collega
Kaleab en mij is gevraagd
om ook de Pastoorsfunctie
in solidum voor Eloy op ons
te nemen. Reeds eerder
was ik administrator van
de Apostelkerk, de Jozefkerk in Velsen-Noord en de
Goede Raadgemeenschap
in Sancta Maria. Het is 10
januari als de Bisschop dit
ook deelt met bestuur en
adviseurs van Eloy. Alle
benoemde Pastores zijn
met de beide Pastoors
beschikbaar voor de gehele
regio Heemskerk, Beverwijk
en Wijk aan Zee. De Bisschop kiest eerst voor een
pastorale samenwerking en
later kan ook de bestuurlijke situatie aan de orde
komen. Intussen ben ik
nu een aantal keren in de
Parochie Eloy in vieringen
voorgegaan en heb ik ook
overleg gehad met bestuurders. De eerste ervaringen
zijn zeer vriendschappelijk.
Samen staan we voor de
uitdaging om toekomst te
hebben en te houden. We
herinneren ons de woorden van Bisschop Hendriks
dat in ons Bisdom geen
kerk sluit achter de tafel
van het Bisdom, maar dat
Parochies zelf aangeven of
de draagkracht pastoraal
nog op peil is of zo zorgelijk wordt, ondanks de nog
aanwezige oude gelden,
dat er verandering nodig
is. Zo geven bestuurders in
Egmond en Alkmaar en ook

elders aan dat er pijnlijke
ingrepen nodig zijn. Met
pijn sluiten in deze plaatsen
vertrouwde kerken.
Heemskerk-Keuzekerk
Ook in ons Heemskerk is
niet te ontkennen dat kerkelijk velen naar de zijlijn
zijn gegaan. Maar waar is
ook dat nog steeds een
groep (jong en ouder) de
Parochie met haar twee
torens hun talenten, tijd en
inzet geven om de vraag
”en ik, wat kan ik doen
voor de Parochie?” positief
te beantwoorden. Zo is bij
jarenlange inzet de laatste
loot Intermezzo een welkome aanvulling.
Vietnam en grote dank
Vorig jaar was het vanwege
de Goede Week voor mij
niet mogelijk de uitvaart
te vieren van de moeder
van vriend en tolk Ngoc
Anh. Nu kan ik wel present zijn op 7 april als de
jaardienst gevierd wordt.
Ook is het mogelijk om op
14 april in Binh Dong het
huwelijk te vieren van de
zoon van Ngoc Anh in Binh
Dong. Ook deze reis (3-17
april) mag ik door steun
van velen van u weer met
medemensen breken en
delen. Grote dank voor uw
giften, vaak via de giro
gestort.
Heemskerk naar Pasen
De vitaliteit van een Parochie is o.a. te meten aan
hoeveel draagkracht er
is voor bijzondere dagen.
Prachtig te ervaren is
dat we met veel jongeren en ouderen samen
de Aswoensdag hebben
gevierd, samen een begin
gemaakt op weg naar
Pasen te gaan. Van harte
maken wij van de Goede
Week een bijzondere week
om op Witte Donderdag
te vieren hoe de Heer ons
geeft de maaltijd van Brood
en Wijn. We zijn op Goede
Vrijdag op de Berg van
Calvarie om te gedenken
“Het is volbracht”. In beide
kerken doorbreken we op
Paaszaterdag de donkerte
en zullen we horen “Licht
van Christus”. Paaszondag,
het feest van ”ik leef en jij
zal leven”, vieren we “U zij
de glorie”.
Zalig Pasen en Sjaloom,
mede namens Kapelaan
Teun Warnaar
Ton Cassee, Deken

Op dinsdag 3 april is in de
Esplanadezaal van de Mariakerk om 20.00 uur de ouderavond voor de aanstaande
communicantjes. De ouders
krijgen dan de laatste informatie omtrent de dag van de
Eerste H. Communie.
De kinderen hebben donderdag 12 april de generale repetitie. We lopen de hele viering
door. Ze krijgen allemaal een
actieve rol toebedeeld en
we gaan oefenen hoe ze dat
moeten doen. Om zo snel
mogelijk te kunnen beginnen
verzoeken wij u om de kinderen al om 15.45 uur te brengen, zodat we echt om 16.00
uur kunnen starten. Zij kunnen niet eerder worden opgehaald, want de gehele viering
moeten we doornemen.

KICA NIEUWS

Tijdens de KiCa-avond van
april zullen we het met de
kinderen over de zeven
Sacramenten hebben.
Met als titel “Zo raakt God jou
aan”, gaan we de Sacramenten behandelen. De kinderen
gaan in groepjes één of twee
sacramenten uitwerken met
zelfgemaakte collage-posters.
Daarna zullen ze proberen aan
de andere kinderen uit te leggen wat ze geleerd hebben.
We verheugen ons op deze
avond, want het is heel
mooi om de boodschap van
hoop door te geven, die aan
ons geschonken is door de
Sacramenten. Zoals ouders
hun kinderen soms een zoen
geven of een aai als ze huilen, om ze te laten voelen dat
ze van hen houden, zo raakt
God ons aan en kunnen we
Zijn Liefde voelen wanneer
we de Sacramenten mogen
ervaren. De zeven Sacramenten zijn: het Doopsel, de
Eucharistie, het Vormsel, het
Huwelijk, het Priesterschap,
de Verzoening (de Biecht) en
de Ziekenzalving.
Pilar Casanova

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

Deze viering waarin zij hun
Eerste H. Communie ontvangen is op zondag 15 april om
11.30 uur in de Mariakerk.
De communicanten worden
met hun gezin een uur vóór
aanvang verwacht en zij gaan
dan op de foto. We hebben
Desiree Tiecken weer bereid
gevonden om voor en tijdens
de viering alles op foto vast
te leggen. Dit om de rust en
aandacht in de kerk te waarborgen. Wij verzoeken u dan

ook om zelf in de banken te
blijven zitten. Voor de ouders,
broertjes en zusjes worden de
eerste banken gereserveerd.
Ook zal er opvang voor de
allerkleinsten geregeld zijn.
Wij verzoeken u daarvan ook
gebruik te maken. Ook willen
wij vragen om tijdens de viering het heen en weer lopen
zoveel mogelijk te beperken.
Dus graag het toiletbezoek
voorafgaand aan de viering!
Jeugdkoor De Heemsklokjes
o.l.v. Marianne van Gemert
zal de muzikale omlijsting verzorgen.
Wij hopen op een mooie,
feestelijke dag!
Namens de stuurgroepen,
Mariëtte Sinkeldam
(tel. 06-42366655)

WAT WEET U VAN DE BIJBEL?
Wilt u meer over de Bijbel weten? Sluit u dan aan! We
behandelen nu de Handelingen van de Apostelen. Er zijn
twee groepen - overdag en ’s avonds - die eens in de
maand bij elkaar komen. De groep overdag komt dinsdags
bij elkaar van 14.00 tot 15.30 uur op de Maerelaan 154.
De groep ’s avonds komt maandags bij elkaar
van 19.15 tot 21.00 uur in het Parochiecentrum naast de Laurentiuskerk.
Pastor J.C. van der Linden (tel. 205232)

COLLECTES VOOR DERDEN EN
BIJDRAGEN AAN DIACONIE 2017
Onlangs kreeg ik van een
parochiaan die zijn vijfjarige
fiscaal aftrekbare gift aan de
Parochie in orde wilde maken,
de vraag wat de Parochie in
het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan goede doelen.
Regelmatig hoort hij “de collecte van vandaag is mede
bestemd voor….”, maar een
verantwoording is er eigenlijk
nooit. Die verantwoording wil
ik graag gegeven.

U ziet dat wij als Parochie
een belangrijke steen hebben kunnen bijdragen aan het
mogelijk maken van allerlei
goed werk buiten de Parochie. Wij doen onze uiterste
best er samen met u voor te
zorgen dat wij dit ook dit jaar
en de komende jaren kunnen
blijven doen!
Hans Duin, Penningmeester
Locatieteam Heemskerk

In 2017 is het volgende geschonken aan goede doelen:
• Vastenactie
€ 556,00
(samen met de opbrengst van de Vastenactiebussen,
de Vastenactiemaaltijd en de projecten van de KICAgroep, de Eerste Communiegroep en de Heemsklokjes
bedroeg de afdracht aan de Vastenactie € 2.371,00)
• Vluchtelingenwerk
€ 626,00
• Week Nederlandse Missionaris € 500,00
• MIVA
€ 400,00
• Vredesweekcollecte
€ 250,00
• Missiezondag
€
410,00
• Adventsactie
€ 150,00
• Stichting DEM helpt Ethiopië
€ 1.500,00
Los hiervan heeft de Parochie € 2.100,00 geschonken
aan het interkerkelijke Noodfonds, € 3.500,00 aan de
eigen PCI en is € 500,00 bijgedragen aan het mogelijk
maken van het project Kerst op het Plein.

EUCHARISTIEVIERING 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.

LOURDES BEDEVAART PLANTENVERKOOP
Er is weer plantenverkoop
voor Lourdes en wel in het
weekend van 28 en 29 april
in de Mariakerk en op 5 en 6
mei in de Laurentiuskerk. We
beginnen al met de verkoop
op de zaterdagmiddagen om
14.00 uur en verder voor en
na de vieringen achter in de
kerk. Dankzij de familie Sap
die ons altijd weer voorziet

van de mooie planten, zowel
hangers als potplanten en
geraniums, ziet de kerk eruit

SAM’S KLEDINGACTIE 21 APRIL

Met de inzameling en de
opbrengst van de kleding voor
Sam’s Kledingactie worden
18 scholen in crisisgebieden
over de gehele wereld ondersteund. De Centraal Afrikaanse Republiek is een straatarm
land in Midden-Afrika met
bijna 5 miljoen inwoners. Het
land wordt al jaren geteisterd
door burgeroorlogen en is
ontwricht door aanhoudend
geweld.

Vaak zijn dit kinderen die
terugkeren naar hun geboortegebied, nadat ze gevlucht
zijn. Meestal hebben deze
kinderen al meer dan een jaar
geen onderwijs meer kunnen
volgen.
Om het onderwijs weer op
gang te krijgen zorgt Cordaid
met de steun van Sam’s kledingactie voor goede scholen
en schoolmaterialen.

Zoals elk voorjaar staan er op
zaterdag 21 april van 10.00
tot 12.00 uur weer vrijwilligers klaar bij de Dorpskerk
(Kerkplein 1) om uw goede en
gedragen kleding in ontvangst
te nemen. De kleding en/of
Doel van het project is het
geven van goed onderwijs aan schoenen graag in afgesloten
vuilniszakken aanbieden.
ruim 10.000 kinderen van
6 tot 14 jaar; in het bijzonder
kinderen die geleden hebben Ron van den Berge
onder het geweld.
(tel. 06-21510158)

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

www.laurentius-maria.nl

alsof het een tuincentrum is!
En ook niet onbelangrijk: u
helpt zieke mensen die graag
mee naar Lourdes willen met
een financiële bijdrage. Dus
u heeft er twee keer plezier
van: u helpt de medemens en
u heeft de hele zomer plezier
van uw planten!
Joke Hoogeland

BEDEVAARTEN
BEAURAING

In Beauraing aan de rand van
de Belgische Ardennen is
Maria tussen eind november
1932 en begin 1933 meermalen verschenen aan vijf
kinderen in de leeftijd van
9 tot en met 15 jaar. Als u dit
jaar ook naar deze plaats van
de verschijningen wilt gaan,
bent u van harte welkom. We
rijden erheen met een luxe
touringcar en de reis is volledig verzorgd.
Vertrekdatum bedevaart:
• di. 21 t/m vr. 24 augustus
Bel voor meer informatie:
Ans Lammers-van Beek,
tel.: 241987.

ROUWBEGELEIDING
“En de steppe zal bloeien”
Pasen, de opstanding, nieuw leven. Soms zelfs een nieuw tijdperk! Een bijzonder artikel, met een aansluitende gedachte,
kwam ik tegen in het blad “KerkWereldwijd”. Over een - plaatselijk - nieuw tijdperk, zoals we dat ook hopen te bereiken bij
sommige projecten van Vastenactie. Hier een project dat al
langer loopt en al een geweldig resultaat heeft, iets lente-achtigs, met een plaatselijk nieuw tijdperk, in deze met klimaatproblemen gepijnigde wereld. Het is in Binnen-Mongolië, een
Chinese autochtone provincie met grote woestijngebieden.
De woestijn bloeit er!
Waar eens een droge woestenij was, is het nu groen. De
Kubuqiwoestijn in Binnen-Mongolië komt tot bloei. Stormen
richten er amper nog schade aan, want de met moeizame
handenarbeid aangebrachte planten vormen er een beschermende groene muur. Het succes van dit ambitieuze herbebossings-project startte 30 jaar geleden in Kubuqi, de op zes
na grootste woestijn van China. Op meer dan 6.500 vierkante
kilometer (ongeveer zo groot als Noord-Holland en Utrecht
samen) werden stevige struiken en bomen geplant en daarmee werd de zandvlakte met een kwart verkleind. Inmiddels
verbouwen boeren het teruggewonnen land. De gronden zijn
zó vruchtbaar dat er geneeskrachtige planten groeien. En het
succesverhaal gaat verder: er zijn nieuwe banen ontstaan,
zonnepanelen leveren stroom en het ecotoerisme is er in ontwikkeling. Een prachtig voorbeeld kan het zijn voor Afrika en
Centraal Azië.
Opbrengst Vastenactiemaaltijd
De vastenactie-maaltijd bracht het mooie bedrag op van
€ 408,25.
Wilbert Blom

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

HEEMSKERK FM
Op zondag 1 april, Eerste
Paasdag, wordt de Eucharistieviering van die ochtend
uitgezonden vanuit de Laurentiuskerk m.m.v. het Laurentiuskoor. Aansluitend spreekt
Kapelaan Warnaar over de
betekenis van Pasen.
Op zondag 22 april wordt de
Eucharistieviering van die
ochtend uitgezonden, eveneens vanuit de Laurentiuskerk
m.m.v. het Laurentiuskoor en
aansluitend spreekt Pastoor
Van der Linden over de H.
Apostel Paulus.
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.

UIT HET BESTUUR
maken met nieuwe automatisering. Onder meer Europese wet- en regelgeving
maakt dit noodzakelijk. De
Europese Unie schrijft in
privacywetgeving voor dat
mensen vanaf mei 2018 hun
gegevens moeten kunnen
inzien waar deze bewaard
worden. In het huidige Navision systeem zou dat te
ingewikkeld worden. De economen van de zeven Nederlandse Bisdommen hebben
daarom na onderzoek en
overleg een nieuwe oplossing gevonden die Navision
zal gaan vervangen. In de
nieuwe automatisering voor
Parochies komen DocBase
en Exact in de plaats van
Navision. De drie Parochies
uit onze regio hebben zich al
aangemeld voor deze overstap. Wij wensen alle vrijLCI Heemskerk
willigers die deze conversie
Onlangs kregen we van de
naar een nieuw communicawerkgroep Locale Caritas
tieplatform van dichtbij gaan
Heemskerk een overzicht
van de werkzaamheden over meemaken veel succes toe.
2017. Een flink aantal men- Voor Heemskerk zijn dat in
eerste instantie Hans Duin,
sen kon het afgelopen jaar
Frank Sturkenboom, Lidy
met giften of leningen worden geholpen. De werkgroep Bosch en Ben Apeldoorn.
Zij zijn bereid een stukje
werkt daarbij nauw samen
extra vrije tijd te investeren
met het Comité Noodhulp
in informatiebijeenkomsten
Asielzoekers IJmond, GGZ
en online videotrainingen.
(geestelijke gezondheidsChapeau en dank voor jullie
zorg) en RIBW (Regionaal
inzet!
Instituut Begeleid Wonen).
Het Locatieteam Heemskerk
Aandacht voor Ethiopië
heeft voor 2018 opnieuw
Op zondag 3 juni (14.00een bijdrage van € 3.500
19.00 uur) organiseren MOV
verstrekt om het diaconale
werk van de LCI ook dit jaar Castricum, Stichting Mambo
Poa en Stichting “RKVV DEM
te ondersteunen.
steunt Ethiopië” gezamenlijk
een feestelijke bijeenkomst
Klokkentoren Mariakerk
in Castricum, waarbij de
Nu het metsel- en betonwerk van de Mariakerk weer kleinschalige projecten die
hersteld is, resteert nog een voor Ethiopië vanuit deze
stichtingen worden georlaatste klus ter voltooiing.
ganiseerd centraal staan.
‘De laatste loodjes wegen
Wij willen u op die zondag
het zwaarst’ en dat gaat
ook in dit geval op. Het sta- graag een beeld geven van
onze activiteiten in Ethiopië
len kruis van de toren, 800
en zijn inmiddels al enkele
kilogram zwaar, is ernstig
maanden bezig om de dag
door roest aangetast. Dit
voor te bereiden. Zet u deze
betekent voor de Parochie
datum maar alvast in uw
aanzienlijk meerwerk en
extra kosten. Omdat ook de agenda: u bent van harte
uitgenodigd om langs te
klokkentoren van de Mariakerk onderdeel uitmaakt van komen! We zullen u in de
het gemeentelijk monument, Helm van mei uitgebreider
informeren over het promoet alles in oude staat
gramma van die dag.
worden hersteld. We zijn in
overleg met het Bisdom om
Volgende vergaderingen
ook voor de uitvoering van
dit meerwerk goedkeuring te De eerstvolgende vergadekrijgen. Dat is bepaald geen ring van het Bestuur van de
Personele Unie is op donvanzelfsprekendheid en op
derdag 19 april. Het Locahet moment van schrijven
tieteam Heemskerk komt op
van dit stuk, was de uitdonderdag 17 mei bijeen.
komst nog niet bekend.
Na de Goede Week en de
prachtige Paasvieringen
gaan we op weg naar Hemelvaart en Pinksteren. Met
name in de vroege middeleeuwen was Pinksteren een
zeer belangrijk christelijk
feest. Het ging toen gepaard
met een week van verplichte
rust, bekend als de Heilige
Geestweek. Tot de standaard rituelen behoorden
het loslaten van duiven in
de kerk, het strooien van
blaadjes van pioenrozen en
het blazen op de klaroen. In
deze moderne tijd wellicht
een aardige geste om eens
aan ouderen, hulpbehoevenden of andere mensen een
pinkstergroet in de vorm van
een mooie bos bloemen of
iets lekkers te brengen.

Nieuwe automatisering
Parochies in de Nederlandse Bert Jan Rozestraten
Kerkprovincie krijgen te
Gedelegeerd voorzitter

Laurentiuskerk

Mariakerk

Za. 31 maart Eucharistieviering
Deken Cassee
19.00 uur
JKH
Paaswake

Za. 31 maart Eucharistieviering
Deken Cassee
21.00 uur
Mariakoor
Paaswake

Datum/tijd

Zo. 1 april
10.30 uur
Eerste
Paasdag

Viering

Datum/tijd

Viering

Zo. 1 april
Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken De Haas
Laurentiuskoor: Missa brevis a
tre voci van M. Haydn
Ma. 2 april
10.30 uur
Tweede
Paasdag

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Uit het Doopboek
18 feb. Dominique de Groot
Krayenhofflaan 32
24 feb. Gioya Pinas
Botter Acker 5a
Uit het Rouwboek
12 feb. Cornelis Welp (83)
Heemswijk 1

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 opgenomen in het ziekenhuis...

Za. 7 april
18.45 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang

Za. 7 april

Geen viering

Zo. 8 april
09.30 uur

Woord- en Communieviering
Diaken De Haas
Laurentiuskoor (heren):
Gregoriaans: Missa I

Zo. 8 april
11.00 uur

Woord- en Communieviering
Diaken De Haas
Samenzang

Za. 14 april

Geen viering

Za. 14 april
18.45 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Mariakoor

Zijn er soms nog andere
bijzonderheden of wensen?

Zo. 15 april
09.30 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang met Cantor

Zo. 15 april
11.30 uur

Eerste H. Communieviering
Kapelaan Warnaar
Jeugdkoor De Heemsklokjes
en Crèche

Laat het graag even
weten aan het Parochiesecretariaat, tel.: 232220.

Za. 21 april
18.45 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 21 april

Geen viering

Zo. 22 april
09.30 uur

Zo. 22 april
Eucharistieviering
11.00 uur
Deken Cassee
Laurentiuskoor: Messe in C van
Bruckner

Za. 28 april

Geen viering

Za. 28 april
18.45 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken De Haas
Mariakoor

Zo. 29 april
09.30 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Laurentiuskoor (heren):
Missa in Honorem Sanctae
Luciae van Botazzo

Zo. 29 april
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 5 mei
18.45 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 5 mei

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Laurentiuskoor (dames):
Missa in Honorem Sanctae
Caeciliae van Jaspers

Zo. 6 mei
11.00 uur

Zo. 6 mei
09.30 uur

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur Eucharistieviering, Deken Cassee (m.u.v. ma. 9 en 16
april: Kapelaan Warnaar).

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang

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

ALLERHEILIGSTE
1 april
3 april
12 april
15 april
15 april
21 april
22 april

Uitzending Heemskerk FM (vanaf 18.00 uur)
Ouderavond Eerste H. Communie
(Mariakerk, 20.00 uur)
Generale repetitie Eerste H. Communie
(Mariakerk, 15.45 uur)
Eerste H. Communieviering
(Mariakerk, 11.30 uur)
Deken Cassee al 20 jaar
Pastoor/Deken in onze Parochie
Sam’s Kledingactie Mensen in Nood
(Dorpskerk, 10.00-12.00 uur)
Uitzending Heemskerk FM (vanaf 18.00 uur)

De uitstelling van het
Allerheiligste vindt plaats elke
eerste vrijdag van de maand
in de Laurentiuskerk van
13.30 tot 15.30 uur.

NOODFONDS
HEEMSKERK
In financiële noodsituaties,
Tel: (06) 16 57 09 46
Gironr.:
NL10 INGB 000.8030.664

SLUITINGSDATA
KOPIJ HELM

12 feb. Petrus Wester (90)
Kerklaan 26a
14 feb. Anna Trompten Brink (99)
Westerheem, K312
15 feb. Johannes Nijman (90)
Lessestraat 10b
20 feb. Monique Hamers (49)
Dr. Schuitstraat 11,
Beverwijk
7 mrt. Nicolaas Bakker (87)
De Visserstraat 1d
Opbrengst collectes
14/17/18 feb.
3 951,93
24/25 feb.
3 798,05
3/4 mrt.
3 668,55
10/11 mrt.
3 742,57
Kerkbijdrage
Bij het verschijnen van deze
Helm begint het tweede kwartaal voor de Actie Kerkbalans
2018 en gaan hiervoor de
acceptgirokaarten uit.
Op 13 maart jl. is de stand
gekomen op 3 60.266,53.
Voor deze onmisbare steun
aan uw Parochiegemeenschap onze oprechte dank!

Geef
voor
je kerk

Nr. 9 (mei)
16 april
Nr. 10 (juni-aug.) 14 mei
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 stukken worden niet geplaatst.
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

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.

Secretariaat:

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

Locatieteam
Heemskerk
Parochie H.
Laurentius/H. Maria

Kapelaan T. Warnaar
Tel.: 06 - 13997625

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

Deken Ton Cassee, voorzitter
Kapelaan Teun Warnaar, lid
Bert Jan Rozestraten,
gedelegeerd voorzitter
Rita Dufrenne, lid
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

Laurentiuskerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL65 INGB 0000 114474
Mariakerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL20 INGB 0000 195503
Bankrekening beide kerken
NL34 RABO 0363 461450

