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TWEE TORENS... 
ÉÉN PAROCHIE

In dit nummer o.a.: 

• Terugblik Eerste  
H. Communieviering

• MOV brengt Pinkstercollecte  
WNM onder de aandacht 

• Plantenverkoop voor Lourdes  
in Laurentiuskerk op 5/6 mei

• Terugblik wijding H. Oliën 

ALPHA-CURSUS

ter is van het Griekse alfabet 
en het een “begin-cursus” 
is. Hoewel de cursus door 
de cursusleiding wel als een 
vorm van evangelisatie gezien 
wordt, is het primaire doel 
niet om "mensen te bekeren", 
maar om de kennis van de 
cursusleden uit te breiden. De 
cursus richt zich dan ook uit-
drukkelijk op zowel gelovigen 
als op niet-christenen. Vanaf 
halverwege de jaren negentig 
wordt deze ook in Nederland 
gegeven in Protestantse, 
Evangelische en ook in Katho-
lieke Kerken. 

Tien avonden en een  
kloosterdag
De cursus heeft een stan-
daardopzet die bestaat uit 
tien avonden en een kloos-
terdag. De avonden beginnen 
altijd met een gezamenlijke 
warme maaltijd. Daarna volgt 
er een inleiding over een ge-
loofsonderwerp. Vervolgens 
kan er in kleine groepjes on-
der het genot van een kopje 
koffie of thee van gedachten 
worden gewisseld over dat 

In de Helm van februari kon u de aankondiging lezen van 
de start van de Alpha-cursus. Wanneer u deze Helm van 
mei in uw handen heeft, is de cursus voor dit jaar al weer 
afgerond. Sommigen van u kennen de Alpha-cursus wel-
licht al, maar velen ook nog niet. Daarom in deze afleve-
ring van Stille Kracht een gesprek met Pastoor Niesten, 
de organisator van de Alpha-cursus in onze regio. 

onderwerp. Het is hierbij een 
belangrijk uitgangpunt dat 
men elkaars mening respec-
teert en daar niet over in dis-
cussie gaat. Onderwerpen die 
o.a. aan de orde komen zijn: 
Wie is Jezus? Hoe kan ik zeker 
zijn van mijn geloof? Bidden: 
waarom en hoe? Hoe maak 
ik het beste van mijn leven? 
De cursus is overigens gratis, 
maar kan bestaan dankzij 
vrijwillige bijdragen.

Deelnemers
Pastoor Niesten vertelt dat 
de leeftijd van de deelnemers 
uiteenloopt van 18 tot 88. De 
gemiddelde leeftijd is circa 
55 jaar. Gemiddeld genomen 
zijn er 25 à 30 deelnemers bij 
iedere cursus en zij hebben 
vaak een heel diverse achter-
grond, variërend van orthodox 
(“streng” gelovend) tot onge-
lovig. De meeste mensen ko-
men vanuit de IJmond, maar 
inmiddels is de cursus al zo 
bekend geworden dat er ook 
mensen uit bijvoorbeeld Sant-
poort en Assendelft meedoen. 
Bij een van de edities deed 
zelfs een groep Spaanstaligen 
mee, die overigens gelukkig 
wel het Nederlands konden 
verstaan.

Mensen leren elkaar beter 
kennen
Een van de “vruchten” van 
de Alpha-cursus is dat deze 
bijdraagt aan de opbouw van 
de parochie-gemeenschap. 
Mensen leren elkaar door de 
cursus beter kennen, doordat 
tijdens het bespreken van de 
onderwerpen vaak persoonlij-
ke dingen met elkaar gedeeld 
worden in een vertrouwde 
atmosfeer. Het komt regelma-
tig voor dat mensen na afloop 
van de cursus met elkaar 
blijven afspreken door bij-
voorbeeld bij elkaar te komen 
eten of op de koffie te gaan 
of met een groepje samen te 
gaan fietsen. Daarnaast kan 
het zijn dat mensen door de 
impuls die deze cursus aan 
hun geloof geeft, zich gaan 
inzetten als vrijwilliger in een 
taakgebied binnen de kerk. 
Maar ook als deelnemers dat 
niet doen, hebben zij bijna 
altijd een positievere houding 
naar de kerk toe gekregen. 

De kloosterdag die halver-
wege de cursus is ingebouwd, 
maakt dat mensen meer 
openstaan voor de Heilige 
Geest, zo heeft pastoor Nies-
ten mogen ervaren.

Heel wat inspanning
Het organiseren van deze 
cursus vergt heel wat in-
spanning en voorbereiding. 
Pastoor Niesten hoeft dit 
gelukkig niet alleen te doen, 
want hij kan rekenen op een 
team van zeven mensen die 
hem hierbij helpen. Zij zorgen 
er voor dat de zaal wordt in-
gericht, de tafels gedekt zijn 
en dat de koffie en thee er 
op het juiste moment is. Het 
eten klaarmaken hoeven zij 
niet te doen, want dat wordt 
verzorgd door een cateraar 
tegen een schappelijke prijs. 
Enkele leden van het team 
verzorgen ook een aantal van 
de inleidingen. Zij weten op 
inspirerende wijze het ge-
loofsonderwerp te belichten. 
Daarnaast zijn er op sommige 
avonden ook gastsprekers. Bij 
deze editie waren dat Hulpbis-
schop mgr. Hendriks en Dr. 
Versteegh van het Leids Uni-
versitair Medisch Centrum. 

Prima stageplek
De Alpha-cursus heeft voor 
diverse priesterstudenten 
ook al een prima stageplaats 
opgeleverd. Het bespreken 
van geloofsonderwerpen met 
mensen die anders denken 
dan de orthodoxe leer van de 
kerk is voor hen heel leer-
zaam. Bij de afgelopen editie 
was er een middelbare-scho-
lier als stagiair betrokken bij 
de cursus. Bij de tien avonden 

hielp deze jongeman met alle 
noodzakelijke voorbereidingen 
en kwam op die manier aan 
zijn uren voor de “maatschap-
pelijke stage”. 

Tot slot
Op 3 april heb ik zelf één van 
de tien avonden van de cursus 
bijgewoond. De bijeenkomst 
werd gehouden in “De Grens-
post” naast de Apostelkerk 
aan de Van Riemsdijklaan. 
Daar maakte ik kennis met 
de circa 25 andere cursisten. 

Toen de groep compleet was, 
werd een gebed uitgesproken 
en konden we in de rij gaan 
staan en een heerlijk bord 
Thaise nasi ophalen. Tijdens 
het eten werd er onderhou-
dend geconverseerd en nadat 
we ook nog een toetje hadden 
gekregen, nam Pastoor Nies-
ten het woord om de les van 
de dag te behandelen. 

Het thema was “goed en 
kwaad”. We kregen hierbij 
verschillende voorbeelden uit 
de Bijbel aangereikt. Vervol-
gens gingen we in vier groep-
jes uiteen en deelden we 
onder het genot van koffie of 
thee wat van onze eigen er-
varingen met goed en kwaad. 
Rond een uur of negen sloten 
we af met het Onze Vader en 
ging iedereen weer verrijkt 
door de ervaring van deze 
avond naar huis. 

Meer weten? 
Wie na het lezen van dit in-
terview meer wil weten over 
de Alpha-cursus mag contact 
opnemen met pastoor Nies-
ten: Tel.: 0251-294367. 

Hoe het begon
Pastoor Niesten is sinds ruim 
een jaar de Pastoor van de 
Apostelkerk in Beverwijk, 
maar hij organiseert al sinds 
2002 de Alpha-cursus. Na zijn 
priesterwijding in 1998 begon 
hij in Haarlem met zijn pasto-
rale taak. Een paar jaar later 
hoorde hij via een informa-
tiedag over de Alpha-cursus 
en besloot die toen ook in 
Haarlem te organiseren. Na-
dat pastoor Niesten in 2013 
op 65-jarige leeftijd terug-
verhuisde naar zijn geboorte-
plaats Beverwijk organiseerde 
hij de Alpha-cursus ook ieder 
jaar in onze regio. 

Achtergrond 
De Alpha-cursus komt oor-
spronkelijk uit Engeland waar 
deze in 1990 werd gestart 
door Nicky Gumbel, een hulp-
prediker in de Anglicaanse 
Kerk. Die merkte toen dat er 
behoefte was bij mensen om 
hun kennis over het christelijk 
geloof te vergroten. De cursus 
heet daarom Alpha-cursus, 
omdat “Alpha” de eerste let-

“We gingen in groepjes uiteen en deelden wat van onze eigen 
ervaringen met goed en kwaad.”

PLANTENVERKOOP LOURDESWERK
5 EN 6 MEI LAURENTIUSKERK
Nog even een herinnering voor het weekend van 5 en 6 
mei: de plantenverkoop voor Lourdes is dan in de Lauren-
tiuskerk. U kunt daar al terecht op zaterdagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur en ’s avonds vóór en na de viering 
van 18.45 uur en zondagmorgen vóór en na de viering van 

9.30 uur. Heeft u ze nog niet gekocht het 
weekend daarvoor in de Mariakerk? Dan 
heeft u nu nog de kans om plantjes te 
kopen. En u weet het: het is voor het goe-
de doel, Lourdes. We zien u graag! 

Joke Hoogeland



Eerste H. Communie
Op zondag 15 april was het 
groot feest in de Mariakerk, 
want toen hebben 23 kin-
deren hun Eerste Heilige 
Communie ontvangen. Het 
was een hele mooie dag! 
Sinds oktober hebben de 
kinderen zich erop voorbe-
reid tijdens de kindermid-
dagen. 

Op een leuke manier heb-
ben we de kinderen kunnen 
vertellen over het geloof: 
door filmpjes, verhalen, 
liedjes, toneelstukjes en 
knutselen. De kinderen 
waren ook actief betrokken 
bij de gezinsvieringen: som-
migen deelden boekjes uit, 
anderen hielpen als misdie-
naar, weer anderen lazen 
een gebed voor of zongen 
mee met het Jeugdkoor De 
Heemsklokjes. 

Hartelijk dank aan alle vrij-
willigers die eraan hebben 
bijgedragen om de kinderen 
een leuke en goede voor-
bereiding te geven op dit 
belangrijke moment in hun 
leven. 

Verder wil ik graag de 
ouders van de communi-
cantjes bedanken voor hun 
ondersteuning. In de afge-
lopen maanden heb ik de 
meeste gezinnen van de 
kinderen thuis bezocht en 
ik wil dan ook graag har-
telijk danken voor de gast-
vrijheid die ik heb mogen 
ervaren.

Heilig Vormsel
Op zaterdagavond 30 juni 
zullen wel 21 jongeren het 
Heilig Vormsel ontvangen. 
Onze Hulpbisschop Mgr. 
Hendriks zal het Vorm-
sel toedienen tijdens een 
Eucharistieviering in de 
Pancratiuskerk in Cas-
tricum. De vormelingen 
zijn afkomstig uit de hele 
regio Beverwijk, Castricum, 
Heemskerk, Uitgeest en 
Wijk aan Zee. De meeste 
jongeren zitten in groep 8, 
maar ook een heel aan-
tal zit al op de middelbare 
school. 

Woensdag in de Goede 
Week waren de vormelingen 
aanwezig bij de Chrisma-
mis in de kathedraal waar 
onze Bisschop Mgr. Punt de 
heilige oliën heeft gewijd 
waarmee de vormelingen 

zullen worden gezalfd. In 
al de zeven kerken van de 
regio hebben vormelingen 
het Chrisma naar voren 
gedragen tijdens de Paas-
wake bij de wijding van het 
nieuwe doopwater. 

Op 9 juni gaan de jongeren 
naar de kathedraal in Haar-
lem voor de Bavodag, waar 
alle vormelingen in het Bis-
dom voor zijn uitgenodigd.

Bisdombedevaart Assisi
Van 30 april tot 5 mei zijn 
400 mensen uit ons Bis-
dom op bedevaart naar 
Assisi. Ikzelf zal als Priester 
de deelnemende jonge-
ren begeleiden. Onder de 
deelnemers zijn ook tien 
jongeren uit onze Paro-
chie. Samen zullen we in 
de voetstappen treden van 
de Heilige Franciscus en de 
Heilige Clara in het mooie 
Assisi. 

Ik zie uit naar deze bede-
vaart en ik vind het heel 
leuk dat er een aantal jon-
geren uit de Parochie deel 
zal nemen.

Regio
Sinds enkele maanden zijn 
we als pastores benoemd 
over een grotere regio. In 
de praktijk betekent het 
dat Deken Ton Cassee en ik 
regelmatig in Beverwijk en 
Wijk aan Zee zijn voor de 
vieringen en is Diaken Mar-
cel de Haas regelmatig bij 
ons in Heemskerk. Zo heb 
ik mijn eerste Pasen als 
Priester gevierd in Bever-
wijk. Ik was de afgelopen 
tijd ook betrokken bij de 
voorbereiding van de com-
municantjes uit Beverwijk 
en Wijk aan Zee. Op 21 en 
22 april hebben zij hun Eer-
ste H. Communie mogen 
ontvangen. De vormelingen 
daarvandaan hadden zich 
afgelopen jaar al aangeslo-
ten bij het regiovormsel. We 
hebben zo een goed begin 
mogen meemaken met het 
werken in de grotere regio.

Mede namens onze Pastoor 
en Deken Ton Cassee wens 
ik u Gods zegen toe.

Teun Warnaar
Kapelaan

Zondag 15 april hebben 23 
kinderen hun Eerste H. Com-
munie gedaan. Het was een 
feestelijke dag. De zon liet 
een beetje op zich wach-
ten, maar het was droog. 
We konden gelukkig buiten 
foto’s laten maken, met de 
klokkentoren op de achter-
grond. Deze was gelukkig uit 
de steigers! Binnen was het 
ook vrolijk en gezellig versierd 
met diverse kleuren bloemen 
en gekleurde ballonnen. We 
hadden ook verschillende 
gekleurde kaften om de boek-
jes. En wat zagen de commu-
nicanten er feestelijk uit! 

Het thema van de viering 
was: “Kun je Jezus herken-
nen?”. Als we tijdens de 

Eucharistie het brood en de 
wijn delen en zo aan Hem 
blijven denken, herkennen wij 
hierdoor Jezus. Net zoals de 
Emmaüsgangers die, door-
dat Jezus het brood met hen 
deelde tijdens de maaltijd, 
herkenden dat hun gast Jezus 
was die was opgestaan uit de 
dood. 

Er is nog een Kindermiddag  
op 17 mei om 16.00 uur in 
de Esplanadezaal van de 
Mariakerk. Dit zal een soort 
quizmiddag worden om het 
geleerde te toetsen. Wat heb-
ben de kinderen onthouden 
van het Eerste H. Communie 
project? 

In mei hebben we geen 

In onze laatste KiCa-avond 
van dit jaar gaan we met de 
kinderen het thema “mensen-
vissers” uitwerken. Simon en 
Andreas waren op het meer 
aan het vissen. Toen kwam 
Jezus voorbij en zie: “Kom, 
volg Mij, Ik zal vissers van 
mensen van jullie maken”. Zij 
begrepen niet helemaal wat 
Hij zei, maar ze lieten alles 
achter om Hem te volgen. 

Inmiddels is de betekenis van 
die woorden duidelijk gewor-
den, want bijna 2000 jaar 
later zijn er wereldwijd meer 
dan twee miljard “geviste” 
christenen. De apostelen, de 
eerste mensenvissers, wer-
den allemaal persoonlijk door 
Jezus gevraagd. Wij hoorden 
in februari het verhaal van 
onze Kapelaan Teun, hoe hij 
ook door Jezus werd gevraagd 
en alles achterliet om voor 
God te gaan werken. Men-
senvissers heb je dus nu ook. 
Maar de kinderen gaan in mei 
kennismaken met de allereer-
ste mensenvissers: de twaalf 
apostelen. 

Voor de oudste kinderen is 
het écht de laatste keer bij 
de KiCa-Club, want zij gaan 
volgend jaar naar het JOPH. 
Wij wensen hen heel veel 
plezier in hun voorbereiding 
op het H. Vormsel en hopen 
dat ze blij op hun KiCa-jaren 
terugkijken! 

Pepita Miralles en Pilar Casanova

Op vrijdagavond 25 mei 
komen de vormelingen van 
Uitgeest, Castricum en 
Heemskerk om 18.45 uur 

samen in de Esplanadezaal 
van de Mariakerk. Deze avond 
krijgen zij uitleg over het Bis-
dom en de Bavo-dag. De 
Bavo-dag is een spannende 
dag op zaterdag 9 juni, die 
gehouden wordt in de Bavo-
kathedraal in Haarlem. Hier 
komen deze dag alle vorme-
lingen van ons Bisdom bij 
elkaar. 

Elly Dantuma

Gezinsviering, maar het 
Jeugdkoor zingt wel mee tij-
dens de viering van Pinkste-
ren op 20 mei. 

Namens de Stuurgroepen Eerste 
H. Communie en Gezinsvieringen
Mariëtte Sinkeldam 
(tel. 06-42366655)

TERUGBLIK EERSTE H. COMMUNIE

KICA NIEUWS

JOPH NIEUWS

Op woensdag 28 maart gin-
gen we met de Vormselgroep 
met kinderen uit Heemskerk, 
Castricum, Uitgeest en Wijk 
aan Zee naar de Bavo-kathe-
draal in Haarlem. We kwamen 
aan bij de kathedraal, wat ik 
een mooi grote kerk vind. We 
gingen met z’n allen naar bin-
nen. We kozen een plek uit 
aan de zijkant achter de Dia-
kens, onder wie Pastor Nico 
Smit, die regelmatig voorgaat 
in de St. Odulphus Kerk in 
Wijk aan Zee. Aan de ande-
re kant zaten de Priesters, 
onder wie Kapelaan Teun 
Warnaar en links van ons 
zaten militairen van Defensie. 
De kerk was heel vol. De mis 
werd gehouden door Bisschop 
Punt. Het zegenen en wijden 
van de H. Oliën, het vernieu-
wen van de priester-eed, was 
heel mooi om mee te maken, 
maar duurde soms wel lang. 

Na de viering gingen we de H. 
Oliën ophalen en die mocht 
ik in de Paaswake aan Pastor 
Nico Smit geven. De andere 
vormelingen gaven het in de 
andere kerk. Het was leuk om 
mee te maken. 

Tom van der Meij
Vormeling

TERUGBLIK WIJDING H. OLIEN

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



Pinkstercollecte Week van de Nederlandse Missionaris 
(WNM) 12 t/m 20 mei
Pater Bert Hagendoorn, missionaris (franciscaan) werkt in 
Timika, Papoea (Indonesië). Hij ontvangt een bijdrage uit de 
collecte van de Week Nederlandse Missionaris voor vakan-
tieverlof. Pater Hagendoorn schrijft: ‘Van de geschatte drie 
miljoen inwoners in Papoea behoort slechts een derde nog 
tot de oorspronkelijke bevolking. Mijnbouw, grootscheepse 
boskap voor palmolieplantages en transmigratieprogramma’s 
brachten met zich mee dat Indonesiërs van buiten Papoea 
naar het gebied kwamen”. 

Pater Bert Hagendoorn kwam in 1970 naar Indonesië en heeft 
sindsdien het land zien veranderen. De eerste scholen waren 
doorgaans gestart door missionarissen en in de kleine klinieken 
en ziekenhuizen werkten zusters. Dat werk is inmiddels over-
genomen door overheidsdiensten. Het wegennet is uitgebouwd 
waardoor de binnenlanden beter te bereiken zijn. Transport was 
heel beperkt; korte afstanden moesten te voet worden afge-
legd, langere zo mogelijk per boot of per vliegtuig. Mede-missi-
onarissen kwam hij soms meer dan een jaar niet tegen.

Verspreiding Aidsvirus voorkomen
In Timika, in het zuiden van Papoea, werd in 1996 de eerste 
patiënt ontdekt die met het aidsvirus was besmet. Belangrijke 
personen uit het maatschappelijk en kerkelijk leven werden 
getraind in voorlichting. Toen pater Hagendoorn parochiepas-
toor werd in Timika heeft hij alle pastorale werkers verplicht 
om aan de trainingen mee te doen om verdere verspreiding 
van het virus te proberen te voorkomen. Voor besmette bewo-
ners wilde hij een medische behandeling. Tot de gevreesde 
grote aantallen van aan hun lot overgelaten aidspatiënten is 
het daardoor gelukkig niet gekomen. Wel waren er weeskin-
deren met wie niemand iets te maken wilde hebben. Deze 
kinderen werden door hem opgevangen, net als een aantal 
terminale patiënten.

U kunt uw gift overmaken op naam van: 
Week Nederlandse Missionaris: NL30 RABO 0171 2111 11. 

Wilbert Blom

UIT HET BESTUUR

Geïnspireerd door het hoog-
feest van Pasen zijn we op 
weg naar het hoogfeest 
van Pinksteren. Pinksteren 
is afgeleid van het Griekse 
woord ‘pentekostè’, wat vijf-
tig betekent. Het is altijd 
tien dagen na Hemelvaart 
en de 50ste dag na Pasen. 
We herdenken de neerdaling 
van de Heilige Geest over de 
apostelen en het ontstaan 
van de Christelijke kerk. 
Voor veel mensen betekent 
Pinksteren een lekker lang 
weekend met hopelijk mooi 
weer. Natuurlijk, ook dat is 
fijn. Maar Pinksteren mag 
ook een nieuw begin zijn: de 
Heilige Geest brengt de leer 
van Jezus in ons tot leven. 
Namens het Bestuur van de 
Personele Unie wens ik u 
een zonnig én inspirerend 
Pinksterfeest toe!

Rekening & 
Verantwoording 2017 
Penningmeester Hans Duin 
geeft een uitvoerige toelich-
ting bij de jaarrekening 2017 
van onze Parochie, alsmede 
het financiële meerjaren-
overzicht. Hoewel het ook 
in 2017 niet gelukt is om 
baten en lasten in even-
wicht te houden (er was het 
afgelopen jaar sprake van 
een nadelig saldo van bijna 
€ 38.000), was door ont-
vangen legaten per saldo 
toch nog sprake van een 
zeer acceptabele groei van 
het eigen vermogen van de 
Parochie. Met genoegen 
mocht worden vastgesteld 
dat de voorziening groot 
onderhoud ruim voldoende 
is om de kosten van het 
groot onderhoud aan onze 
beide kerkgebouwen de 
komende jaren te kunnen 
dekken. Na het onderhoud 
van de klokkentoren van de 
Mariakerk wordt de focus nu 
gericht op groot onderhoud 
van de Laurentiuskerk dat 
in de loop van dit jaar zal 
worden uitgevoerd: herstel 
van leibedekking en lood-
werk, voeg- en schilderwerk 
en het repareren van de 
zinken goten. Op 29 maart 
heeft de Kascommissie, dit 
jaar bestaande uit de heren 
Gelinus Bergenhenegou-
wen en Sander Zegwaard, 
vastgesteld dat de beleg-
gingen en geldmiddelen per 
31 december 2017, zoals 
opgenomen in de Rekening 
& Verantwoording, in over-
eenstemming zijn met de 
boeken van de Parochie. 
Wij zijn beide heren veel 
dank verschuldigd voor het 
afgeven van de gevraagde 

verklaring. Uiteraard wil-
len we ook onze boekhou-
der Frank Sturkenboom en 
penningmeester Hans Duin 
hartelijk bedanken voor de 
zorgvuldige wijze waarop zij 
het afgelopen boekjaar de 
financiële verslaglegging van 
onze Heemskerkse Parochie 
hebben verzorgd. Bravo!

Herstel kruis klokken-
toren Mariakerk
Het Bisdom heeft het Paro-
chiebestuur gemachtigd 
om het kruis van de klok-
kentoren van de Mariakerk 
in de oorspronkelijke staat 
te herstellen. Dit kruis was 
door roestvorming ernstig 
aangetast en er wordt een 
nieuw metalen kruis vervaar-
digd dat met ondersteuning 
van een hijskraan en hoog-
werker weer op de buisspil 
wordt  geplaatst. Een secuur 
werkje waarvan de uitvoering 
nauwlettend wordt bewaakt 
door Ton en Ad Heus. We 
zijn verheugd dat het Bisdom 
ook dit onverwachte meer-
werk (geschatte kosten circa 
€ 20.000) onverwijld heeft 
geaccordeerd.

Aandacht voor Ethiopië
Op zondag 3 juni (van 14.00 
tot 21.00 uur) organiseren 
MOV Castricum, Stichting 
Mambo Poa en Stichting 
“RKVV DEM steunt Ethiopië” 
gezamenlijk een feestelijke 
bijeenkomst rond de Pancra-
tiuskerk aan de Dorpsstraat 
113 in Castricum. De klein-
schalige projecten in Ethio-
pië die vanuit deze stichtin-
gen worden georganiseerd, 
staan daarbij centraal. Wij 
zijn inmiddels al enkele 
maanden bezig om de dag 
voor te bereiden. Ook kinde-
ren zijn van harte welkom: er 
is een springkussen, levend 
theater, een djembé-optre-
den en de kinderen kunnen 
in Ethiopische kleuren wor-
den geschminkt! Vertegen-
woordigers van de drie stich-
tingen informeren u graag 
over hun activiteiten vanuit 
diverse kramen. Ook zullen 
er films worden vertoond 
die u een indruk geven van 
de uiteenlopende projecten. 
Zet de datum van 3 juni dus 
maar in uw agenda: u bent 
van harte uitgenodigd om 
in Castricum een kijkje te 
komen nemen! 

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

In Beauraing aan de rand van 
de Belgische Ardennen is 
Maria tussen eind november 
1932 en begin 1933 meer-
malen 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. 

BEDEVAART BEAURAING

Op zondag 13 mei, Hemel-
vaartsdag, wordt de Eucharis-
tieviering van die ochtend uit-
gezonden vanuit de Lauren-
tiuskerk m.m.v. het Laurenti-
uskoor. Aansluitend spreekt 
Diaken Marcel de Haas over 
de betekenis van Hemelvaart. 

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

GEBED OM DE 
HEILIGE GEEST
Heer Jezus Christus, 
Woord van God, 
die ons Uw Geest 
gegeven hebt
om ons alles in herinne-
ring te brengen. 
Wij vragen u: 
Schenk ons Uw Geest 
van wijsheid
die ons van eigen-wijsheid 
zuivert. 
Uw Geest van verstand,
die ons behoedt voor 
on-verstand. 
Uw Geest van raad,
die alle radeloosheid 
wegneemt. 
Uw Geest van sterkte,
die onze zwakheid te
hulp komt. 
Uw Geest van kennis,
die ons bevrijdt van 
onevenwichtigheid. 
Uw Geest van Godsvrucht,
die ons vanuit God doet 
spreken. 
Uw Geest van vrees,
die ons respect geeft 
voor u en de ander. 
Leer ons de tekenen van 
de tijd verstaan
om vanuit Uw Geest 
antwoord te geven
op de vragen van deze tijd. 
Amen. 

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 geza-
menlijk een kopje koffie gedronken.

PROJECTEN VIETNAM 
DEKEN CASSEE
Voor de diverse projecten 
in Vietnam, ondersteund 
door Deken Ton Cassee,  
is al geruime tijd een  
apart bankrekeningnum-
mer 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

PCI
De PCI (Parochiële Caritas Instelling) heeft als hoofdtaak 
een helpende hand te bieden aan mensen die in financiële 
nood verkeren. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het 
Parochie-secretariaat. Mocht u het werk van PCI willen steu-
nen, dan zien wij graag uw bijdrage tegemoet op rekeningn-
rummer NL73 ABNA 0564439045 t.n.v. PCI Heemskerk of in 
de PCI-busjes achterin beide kerken.



Uit het Doopboek
15 april Fee Butter
 Bizetstraat 21

Uit het Rouwboek
16 mrt. Alida Zonneveld-Rijke 
 (98)
 Huize Westerheem, 
 App. 406
21 mrt. Cornelia van Wijk-
 Koenis (88)
 Huize St. Agnes, 
 App. 208
12 april Johanna Smith-
 Walter (83)
 Huize St. Agnes, 
 App. 105
14 april Petronella Pekel-
 Helmerhorst (88)
 D. v.d. Leckstr. 35
14 april Wilhelmus Verdonk 
 (54)
 Diepenbrockstr. 140
15 april Jacobus de Wildt 
 (78)
 P. Breughelstraat 6

Opbrengst collectes
17/18 mrt. 3 683,98
24/25 mrt. 3 922,08
29 mrt./2 apr. 3 3.016,73
7/8 apr. 3 487,52
14/15 apr. 3 996,68

Kerkbijdrage
Op 17 april jl. is de stand 
gekomen op € 64.857,59. 
Voor deze onmisbare steun 
aan uw Parochiegemeen-
schap onze oprechte 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

Geef 
voor 
je kerk

5-6 mei Plantenverkoop voor Lourdes in Laurentiuskerk 
 (voor en na de vieringen)
10 mei Hemelvaart
12-20 mei Pinkstercollecte WNM
13 mei Uitzending Heemskerk FM (vanaf 18.00 uur)
17 mei Kindermiddag Eerste H. Communie 
 (Mariakerk, 16.00 uur)
20/21 mei Pinksteren
25 mei Bijeenkomst vormelingen (Mariakerk, 18.45 uur)
3 juni Bijeenkomst Aandacht voor Ethiopië 
 (rond Pancratiuskerk Castricum, 14.00-21.00 uur)

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. 5 mei
18.45 uur

Zo. 6 mei
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

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

Za. 5 mei

Zo. 6 mei 
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
JKH

Wo. 9 mei

Do. 10 mei
10.30 uur
Hemelvaart

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor: 
Missa brevis van Picka

Wo. 9 mei
19.00 uur
Hemelvaart

Do. 10 mei

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Geen viering  

Za. 12 mei 
18.45 uur

Zo. 13 mei
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken De Haas
Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang met leden 
herenkoor

Za. 12 mei 

Zo. 13 mei 
11.00 uur

Geen viering
 

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 19 mei

Zo. 20 mei
09.30 uur
Eerste 
Pinksterdag

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Laurentiuskoor: 
Missa brevis van Mozart

Za. 19 mei
18.45 uur
Eerste 
Pinksterdag

Zo. 20 mei
11.00 uur
Eerste 
Pinksterdag

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
JKH/Jeugdkoor 
De Heemsklokjes

Ma. 21 mei Geen viering Ma. 21 mei
10.30 uur
Tweede 
Pinksterdag

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 26 mei
18.45 uur

Zo. 27 mei
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

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

Za. 26 mei

Zo. 27 mei
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang

Za. 2 juni

Zo. 3 juni
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kap. Warnaar/Diaken De Haas
Laurentiuskoor: Messe brève 
van Gounod

Za. 2 juni
18.45 uur

Zo. 3 juni 
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Eucharistieviering
Kap. Warnaar/Diaken De Haas
Samenzang

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

viering, Deken Cassee (m.u.v. ma. 21 mei). 
In de maand mei staan deze vieringen in het 
bijzonder in het teken van Maria.

Vieringen door de week:
• Iedere donderdag om 9.00 uur  

Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden  
(m.u.v. do. 9 mei).

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 10 (juni-aug.) 14 mei
Nr. 11 (sept.) 20 aug.

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.   

ALLERHEILIGSTE
De uitstelling van het 

Allerheiligste vindt plaats elke 
eerste vrijdag van de maand 

in de Laurentiuskerk van 
13.30 tot 15.30 uur. 

Openingstijden
Kerkhof

Van 9.00 tot 17.00 uur
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.


