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OPENINGSTIJDEN PAROCHIESECRETARIAAT IN ZOMERVAKANTIE

ZALIGVERKLARING ELISABETH
EPPINGER OP 9 SEPTEMBER
2018 IN STRAATSBURG
De persdienst van het Vaticaan maakte op 27 januari 2018 bekend dat het Zaligverklaringsproces van
de Stichteres van de Congregatie van de Zusters van
de Goddelijke Verlosser (Zusters van de Kerklaan) is
afgerond. Paus Franciscus heeft op 26 januari 2018 bij
decreet besloten in te stemmen met de Zaligverklaring
van Elisabeth Eppinger, Moeder Alphonse-Maria en
daarmee het advies over te nemen van de Congregatie van de Heiligverklaringen. Kardinaal Angelo Amato
heeft als voorzitter van de Commissie het advies in een
privé-audiëntie aan de Paus toegelicht. “Eenheid in verscheidenheid” - “Venster op het 80-jarig bestaan van de
Congregatie van de Zusters van de Goddelijke Verlosser
in Nederland”.
Vorige eeuw
In het door Zr. Antonia Marie
geschreven boek in 2004
over de activiteiten van de
Congregatie in Nederland
wordt ingegaan op het leven
van de Stichteres van de Congregatie. Een schets wordt in
dit boek beschreven van de
geschiedenis van de Zusters
in Heemskerk. Deze geschiedenis is in de vorige eeuw
begonnen. “Eind december
1928 hebben Pastoor Paulissen en de voorzitter van het
Wit-Gele Kruis Heemskerk
het klooster Sancta Maria
in Beverwijk bezocht en het
verzoek gedaan of een Zuster
beschikbaar was voor de wijk-

Elisabeth Eppinger, Moeder
Alphonse-Maria wordt op
9 september a.s. zalig verklaard.

dat het lijden dat een mens
treft, het moeilijk kan maken
om in Zijn liefde te geloven.
Ze voelde zich daarom gedwongen om in toewijding aan
God mensen te helpen in hun
geestelijke en lichamelijke
nood. Dit diepgevoelde besef
werd de grondslag voor haar
werk. In 1848 kwam ze tot de
overtuiging dat ze een religieuze gemeenschap moest
stichten. De Bisschop van
Straatsburg gaf er zijn goedkeuring aan.

Stichting
Gods liefde bekend maken
betekende in het kader van de
sociaal-politieke situatie van
verpleging en de kraamzorg.
de negentiende eeuw: zich
Op 15 januari 1929 is het
inzetten voor de bevordering
pionierswerk gestart door Zr.
van vrede en geluk, aansluiBernulfa.” (einde citaat).
tend bij het verlangen van de
mensen naar waardering en
Elisabeth Eppinger respect. De doelstelling was
Moeder Alphonse-Maria
Zij werd op 9 december 1814 typerend voor veel stichtingen
en religieuze gemeenschapin Bad Niederbronn (ElzasFrankrijk) geboren als oudste pen in die tijd. Dat gold ook
voor de eerste gemeenschap
van elf kinderen. Ze groeide
van Elisabeth Eppinger en
op in een eenvoudig boerenenkele jonge vrouwen uit
gezin. Zij had een zwakke
Niederbronn. Meteen al op
gezondheid, in haar jeugd
was ze vaak ziek. Zij was een 28 augustus 1849 was bij de
eerste activiteiten van de Zussterke persoonlijkheid met
ters duidelijk op welke vormen
een grote gevoeligheid voor
van hulpverlening de kloosterhet geestelijke. Haar diepste
gemeenschap zich zou gaan
wens was God te leren kenrichten: verpleging van zieken
nen en liefhebben. Haar verthuis, beschikbaar zijn voor
trouwelijke omgang met God
werd in 1846 door mensen in allen, zonder onderscheid, onhaar omgeving opgemerkt. Jo- geacht hun godsdienst, rang
hannes Reichard, die pastoor of stand. Elisabeth Eppinger,
was van Niederbronn was ge- nu met de kloosternaam
tuige van enkele buitengewo- Moeder Alphonse-Maria, werd
ne gebeurtenissen. Die waren op 10 september 1849 door
de Bisschop van Straatsburg
voor de pastoor aanleiding
benoemd tot de eerste Algeom de Bisschop van Straatsburg, Andreas Raess ervan in mene Overste van de nieuwe
kennis te stellen. In juli 1848 Congregatie.
kwam de Bisschop zelf naar
Nieuwe gemeenschappen
Niederbronn en was ervan
overtuigd dat zij voorbestemd Op verzoek van Parochies en
Gemeenten ontstonden er
was tot iets bijzonders.
nieuwe gemeenschappen in
Frankrijk, Duitsland, OostenElisabeth mediteerde vaak
over leven en lijden van Chris- rijk en Hongarije. De kloostertus. Uit eigen ervaring wist ze gemeenschappen speelden

In de maanden juli en augustus is het Parochiesecretariaat alleen geopend op dinsdag- en vrijdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur. Gemaakte afspraken in
deze periode vinden gewoon doorgang.
Nieuwe afspraken kunnen weer gemaakt worden vanaf
maandag 3 september en het secretariaat is dan weer
geopend van maandag t/m woensdag en vrijdag
van 09.30 tot 12.30 uur (donderdag gesloten).
gaandeweg beter in op de
verschillen in levensomstandigheden, nationaliteit en cultuur. De eerste achttien jaar
heeft Moeder Alphonse-Maria
jonge vrouwen uit verschillende landen geïnspireerd
om alle mensen de liefde van
Christus te laten ervaren en
daardoor lijden te verlichten
en nieuwe hoop te geven. De
doelstellingen van de Congregatie werden in 1866 kerkelijk
goedgekeurd.
Kloosters in Nederland
De eerste vestiging van de
Congregatie was In de Bisschoppelijke Kweekschool
in Beverwijk. Op 21 maart
1923 waren vijf Zusters na
twee dagen reizen vanuit het
Provinciehuis in Neumarkt
(Duitsland) aangekomen op
het station van Beverwijk.
Twaalf kloostergemeenschappen zijn er in Nederland geweest. Ruim honderd Zusters
zijn werkzaam geweest in de
wijkverpleging, de gezondheidszorg en het onderwijs.
De Zusters van de Kerklaan
verhuisden in 1982 naar het
klooster Sancta Maria in
Beverwijk. Thans wonen zes
Zusters in het klooster Alverna
van de Zusters Franciscanessen van Aerdenhout. Van de
in Beverwijk, Heemskerk en
Uitgeest overleden Zusters
liggen velen begraven op het
Laurentiuskerkhof in Heemskerk.

Alle leden van de Congregatie
hebben zich laten inspireren
door te treden in de voetsporen van de Stichteres. In alle
kloostergemeenschappen tref
je niet alleen aan een afbeelding van de Stichteres, maar
ook het logo met daarop de
tekst “De Fontibus Salvatoris” – Aan de Bronnen van de
Verlosser.

Zaligverklaring in
Straatsburg
Op de geboortedag van de
Stichteres op 9 september
a.s. zullen in de kathedraal
van Straatsburg de plechtigheden rondom de Zaligverklaring plaatsvinden. Uit alle
landen zullen Zusters aanwezig zijn om deze bijzondere
gebeurtenis bij te wonen. Alle
voorbereidingen worden gedaan vanuit het Moederhuis in
Oberbronn – Elzas. De aartsbisschop van Straatsburg zal
Congregatie wereldwijd
De Congregatie is op dit ogen- deze dag voorgaan. De Nederlandse Zusters die in Aerdenblik nog actief in Duitsland,
hout wonen zijn uitgenodigd
Frankrijk, Oostenrijk, Kameom daarbij aanwezig te zijn.
roen, Angola, India, Argentinië, Portugal, Slowakije en
Namibië en telt 1.030 leden.
Frans Rozemeijer

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

De Helm
In september is de Helm
weer te verwachten. Onze
Helm is een bron van informatie aan ieder die op
zijn of haar manier met de
Laurentius- en Mariakerk
meer of minder verbonden
is.
Grote dank aan de redactie, de vouwers en bezorgers voor alle zorg en inzet
om zo mogelijk te maken
dat wel en wee van de
Parochie breed gedeeld
kan worden.
Vietnam april
Derde paasdag, de reis
Schiphol-Dubai en DubaiHo CHi Minh City. Wederom
een vliegreis zonder problemen en zo mijmerde
ik: “waarom eigenlijk die
akelige vliegangst?” In
april vierde ik de jaardienst
van Maria Vu. Haar zoon
is steeds mijn onmisbare
tolk en steun geweest en
menig keer mocht ik haar
hartelijkheid ervaren. Ik
vierde met deken Vuong
het huwelijk van Phong Vu
en Vi Nguyen. Prachtig mee
te maken hoe in oktober
zakenmensen met ons vierden dat zij de steun aan
kansarme jongeren volgens
de heer Ai tot hun project
hebben gemaakt. We konden zo de eerste afgestudeerde arts feliciteren. In
april hoorde ik dat de Voedselbank bescheiden doorgaat door dorpsgenoten.
Uiterst dankbaar was ik 17
april weer thuis. Of er een
30-ste reis komt, weet ik
nu nog niet. In oktober kon
door de vele regen geen
reis naar Hanoi gemaakt
worden. Cha Tuan, die zijn
studie maakte o.a. met
Heemskerkse steun, vroeg
met klem in april, om na
zovele keren Saigon ook
zijn Hanoi te bezoeken. Deo
Volente.
Werkjaar 2017-2018
Pater Putman krijgt een
andere taak van zijn orde.
Na ruim 8 jaar verlaat hij
Beverwijk en vele Wijkers
zagen hem node vetrekken.
Toen duidelijk werd dat Bisschop Punt geen nieuwe
priester voor Beverwijk kon
benoemen, werd aan de
regio Heemskerk gedacht.
Met alle pastores van de
regio bespraken op 18
december de Bisschop en
zijn Hulpbisschop dat alle

pastores ook pastor zijn
van Beverwijk en Wijk aan
Zee. De Bisschop deelde
ook mee dat ondergetekende de moderator/pastoor
is in solidum met pastoor
Kaleab.
Deze constructie voldoet
zeer goed in Castricum,
Uitgeest en Heemskerk
en mag dat ook zo verder
gaan in Beverwijk. Zeker
voor Beverwijk was/is het
wennen geen eigen pastoor
meer te hebben. Maar wennen is het ook voor de pastores en bestuurders in de
regio Heemskerk.
De ontvangst en de contacten heb ik in Beverwijk
en Wijk aan Zee als zeer
hartelijk en gastvrij tot nu
toe mogen ervaren. Natuurlijk heb ik dit met Bisschop
Punt graag gedeeld.
Vakantietijd
Mogen we ieder, waar
ook, genieten van zonnige
dagen. Ook in de vakantie
sluiten onze kerken niet en
bent u welkom in de vieringen. Zeker in augustus
willen we vieren, Laurentius
en Maria, aan wie de Parochie is toevertrouwd.
In het weekend van 11 en
12 augustus vieren we Diaken Laurentius. Hij noemt
de kwetsbare medemens
de schatten, de rijkdom van
de kerk. Paus Franciscus
doet ons voor hoe in het
spoor van Laurentius te
gaan.
Op 15 augustus vieren we
het grote feest van Maria
ten Hemelopneming. Deze
vrouw die ons voordoet dat
geloven vooral “vertrouw
maar” is. Kijkend naar de
vele bezoekjes en kaarsen bij haar in onze beide
kerken wordt haar steun
door velen gevraagd en ook
gewaardeerd. H. Laurentius, wees onze voorspraak.
H. Maria, wees onze voorspraak.
Sjaloom en graag een
goede zomer,
mede namens Kapelaan
Teun Warnaar

Ton Cassee,
Deken

Op zondag 17 juni om 11.00
uur is de dankviering in de
Mariakerk. Deze eucharistieviering staat dus in het teken
van danken en groeien. We
danken voor het afgelopen
communietraject. We bedanken iedereen die hieraan
heeft meegewerkt, voor en
achter de schermen. Het is
de bedoeling dat de kinderen
hun mooi versierde doos met
voedsel voor de Voedselbank
die ochtend meenemen en
op de treden van het altaar
neerzetten, zodat iedereen
kan zien hoe goed de communicanten gespaard hebben. Na afloop mogen de
dozen naar de Esplanadezaal
meegenomen worden om op
vrijdag 22 juni als extraatje
uitgedeeld te worden. De
foto-cd/dvd van de communieviering en het gemaakte

uitnodiging van ons ontvangen, maar volgend jaar wel de
Eerste H. Communie wil doen,
neemt u dan contact op met
ondergetekende.

gebedje kan na afloop van de
viering op zondag 17 juni worden meegenomen.
En dan is het lekker vakantie
vieren! In de vakantie gaan
we de ouders van de nieuwe
groep kinderen aanschrijven
die in de kerkadministratie
bekend zijn. Het kan zijn dat
kinderen geen brief thuis krijgen, omdat ze in een andere
Parochie staan ingeschreven of nog niet gedoopt zijn.
Mocht uw kind in groep 4 van
de basisschool zitten en geen

Het Eerste H. Communie project 2019 begint in september. De eerste gezinsviering
na de vakantie is op zondag
16 september om 11.00 uur
in de Mariakerk. Het jeugdkoor De Heemsklokjes zal
dan zingen. Het koor wil
graag wat meer leden hebben, dus aspirant-leden kunnen zich melden bij mevrouw
Van Gemert, e-mailadres:
gea032@gmail.com. Het koor
repeteert op vrijdagmiddag in
de Mariakerk.
Namens de stuurgroepen,
Mariëtte Sinkeldam
(tel. 06-42366655)

VEEL JONGEREN OP BEDEVAART NAAR ASSISI!
Grote blijdschap en hoop
voelde ik na de bedevaartreis
met het Bisdom naar Assisi.
Met 11 jongeren uit Heemskerk zijn we een week lang in
het voetspoor getrokken van
Sint Franciscus en de Heilige
Clara. Prachtig om te zien dat
de jongeren net zo geraakt
werden als de volwassenen
door deze twee tegendraadse
heiligen, die in hun tijd een
kerk in verval zagen en ervoor
kozen om er de schouders
onder te zetten. Hoe toepasselijk ook voor de tijd waarin
wij nu leven! En de jongeren
zetten er samen met vele
anderen van het Bisdom de
hele week letterlijk de schouders onder. In totaal waren
er bijna 400 pelgrims uit ons
Bisdom van wie ongeveer
zeventig jongeren!
Elke dag vierden we met veel
vreugde Eucharistie - vaak

met Bisschop Punt en Hulpbisschop Hendriks - en daardoor geïnspireerd bezochten
we de bijzondere plekken
waar Franciscus en Clara
geleefd hebben: het kruis van
San Damiano waar Franciscus de opdracht van de Heer
kreeg om Zijn Kerk opnieuw
op te bouwen en het klooster van San Damiano waar
de Heilige Clara en haar zus
Heilige Agnes en vele andere
“minderzusters” geleefd hebben. We leerden over de
indrukwekkende wonderen
van deze heiligen, maar vooral hoe zij geweldloos en in
armoede de Kerk nieuw leven
wisten in te blazen.
Het hoogtepunt van de reis
was voor mij de aanbidding,
georganiseerd door de jongeren en de getuigenissen die
zij daar gaven. Prachtig om te
horen hoe het Sacrament van

Heel veel dank aan Kapelaan
Teun en Kapelaan Johannes dat zij de jongeren op
deze belangrijke reis hebben begeleid en Dominique
Hoogeland-Van den Berg voor
het prachtige en ontroerende
Ave Maria dat zij zong na een
van de vieringen. Ook veel
dank aan het Bisdom dat dit
mogelijk heeft gemaakt. Maar
zeker ook veel dank aan alle
medepelgrims: jong en ouder;
wat een gezegende ervaring!
Sindo Nuñez

JOPH-NIEUWS

KICA NIEUWS
Het is lekker druk
geweest bij de KiCaclub! In het afgelopen seizoen zijn de
KiCa-avonden goed
bezocht. We hebben
veel nieuwe dingen gedaan
en de Bijbelverhalen steeds
op een creatieve en actieve
manier uitgewerkt samen
met de kinderen: we hebben
een poppenkast gemaakt,
toneel gespeeld, carnaval
gevierd, een vastenmaaltijd
gegeten en samen met alle
parochianen gespaard voor
de Vastenactie. Deze enthousiaste kinderen hebben een
bedrag van € 126 bij elkaar
gespaard! De kinderen gingen iedere keer weer met een
leerzaam knutselwerkje naar
huis en het was altijd gezellig. Met de Facebook-pagina
van de Parochie konden we

de Verzoening mensen kan
sterken!

veel foto’s en verslagjes
met de ouders en medeparochianen delen en we
waren blij met de vele
leuke reacties. Bedankt!
In juni zullen we afscheid
nemen van de oudste kinderen. Zij krijgen hun KiCa-certificaat mee. Wij wensen hen
volgend jaar heel veel plezier
en succes bij het voorbereiden op het H. Vormsel. In
september zullen de kinderen
een e-mail krijgen voor volgend schooljaar en alle communicantjes van 2018 zullen
ook een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan de
KiCa-Club. We hopen op veel
aanmeldingen om verder te
kunnen gaan met de gezellige
KiCa-avonden!

Op zaterdag 23 juni is de
regiomiddag/avond van
de vormelingen met de
traditionele sponsor-fietstocht. Dit jaar gaan zij
fietsen voor een project
in Ethiopië. Tijdens de
Vormselviering op zaterdagavond 30 juni hopen
we een mooi bedrag te
kunnen overhandigen.
Wilt u daar bij zijn, dan
bent u van harte welkom.
Het Vormsel wordt toegediend in de St. Pancratiuskerk in Castricum en
begint om 19.00 uur.
Tot slot wil ik alle vormelingen en lezers van de
Helm een heerlijke
vakantie
toewensen!
Elly Dantuma

Pepita en Pilar

OPBRENGST PLANTENVERKOOP
LOURDESWERK
Na weer twee weekenden
plantenverkoop voor Lourdes
in onze beide kerken, wil ik
u allen die planten gekocht
hebben heel hartelijk bedanken. We hebben het prachtige bedrag opgehaald van
€ 1.440. Wij hopen dat u
de gehele zomer geniet van
al die prachtige planten en
hopelijk zien we u volgend
jaar weer terug!
Joke Hoogeland

ZATERDAGMIDDAGCONCERTEN ST. BAVO
Van harte aanbevolen: de Zaterdagmiddagconcerten (t/m 29 sept.) in de Kathedrale
Basiliek St. Bavo te Haarlem (Leidsevaart
146). Aanvang 15.00 uur (m.u.v. 9 juni:
20.15 uur), vrije toegang (m.u.v. 2, 9 juni
en 15 sept.). Kijk voor meer informatie op
www.rkbavo.nl.

REIS NAAR ISRAEL
NOVEMBER 2018
De VNB organiseert van
13-20 november een reis
naar het Heilig Land.
Op vrijdag 15 juni is er van
15.00 - 17.00 uur een informatiemiddag in de Agathakerk, Breestraat 95 te Beverwijk. Aanmelding voor deze
middag is niet nodig.
NEEM OOK EEN KIJKJE OP
DE VERNIEUWDE WEBSITE
VAN ONZE PAROCHIE:

www.laurentius-maria.nl

RECTIFICATIE
In de vorige uitgave van de
Helm is helaas onder het
artikel Stille Kracht over
de Alpha-cursus de naam
van de schrijver – Richard
Numan – weggevallen.
Onze excuses hiervoor.
Redactie Helm

BEDEVAART
BEAURAING
Er zijn nog plaatsen vrij voor
de bedevaart naar Beauraing
van di. 21 t/m vr. 24 augustus.
We rijden erheen met een
luxe touringcar en de reis is
volledig verzorgd.
Bel voor meer informatie:
Ans Lammers-van Beek,
tel.: 241987.

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 steunen, dan zien
wij graag uw bijdrage tegemoet op rekeningnrummer
NL73 ABNA 0564439045
t.n.v. PCI Heemskerk of
in de PCI-busjes achterin
beide kerken.

MEER VAN DE
BIJBEL WETEN?
Wilt u meer van de Bijbel
weten? Lees dan het
zojuist verschenen boek
van pastor Jan van der
Linden: “Spreekt God nog
tot ons?”.
U kunt dit boek bij hem
bestellen voor € 10.
Tel.: 205232 of e-mail:
j.vanderlinden@ziggo.nl.

Het duurt nog wel even, maar bij de volgende Helm is de
Helm-zomer alweer voorbij! Dus nu alvast iets over het MIVAweekend 25-26 augustus. Het MIVA-werkveld is heel veelzijdig met zijn projecten: MIVA steunt kleinschalige projecten in
ontwikkelingslanden met vervoers- en communicatiemiddelen,
met verschillende ontwikkelingsthema’s waaronder kinder- en
vrouwenrechten, de plaats van de vrouw in de samenleving en
gezondheidszorg.
Dit jaar de schijnwerper op Afrika (3 x Europa met 54 onafhankelijke landen en meer dan 1 miljard inwoners) met bijzondere aandacht voor Zimbabwe. In de meest afgelegen
gebieden van Zimbabwe (zuidelijk Afrika) ontbreken de eerste levensbehoeften, zoals goed drinkwater en bereikbaarheid van medische zorg. De kindersterfte is daar dan ook erg
hoog. Al dertien jaar zet gezondheidswerker Tawanda zich
daar in voor de meest kwetsbare bevolking. Hij heeft dan ook
een duidelijke bestemming in zijn leven: “Ik wil mijn gemeenschap dienen en iedereen heeft recht op de juiste zorg.”
Samen met een team van acht zorgverleners trekt Tawanda
naar de afgelegen dorpen om voorlichting te geven en zorg
te verlenen. “Vervoer is echt ons grootste probleem”, vertelt
Tawanda ons. “Medicijnen, krukken of een rolstoel krijgen
we zonder vervoer niet op de juiste bestemming. We lopen
soms vijf uur om zorg te verlenen. Met een auto kan ik zes tot
acht bezoeken per dag afleggen. Zonder auto slechts een of
hooguit twee. Een tweede auto is noodzakelijk om dit werk te
doen.”
Helpt u hen op weg? MIVA: NL42 INGB 0000 0029 50.

HEEMSKERK FM
Uitzending Eucharistievieringen
• Zo. 3 juni: Mariakerk m.m.v.
het Mariakoor. Aansluitend
spreekt Pilar Casanova over
de H. Jacobus.
• Zo. 24 juni: Laurentiuskerk,
m.m.v. het Laurentiuskoor.
Aansluitend spreekt
Kapelaan Warnaar over
het sacrament van het
H. Vormsel.
• Zo. 15 juli: Laurentiuskerk
met samenzang en leden
Herenkoor.
• Zondag 5 augustus:
Mariakerk met samenzang
en cantor.
• Zondag 26 augustus:
Laurentiuskerk m.m.v.
het Herenkoor.
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
Met Pinksteren mocht klinken: ‘Spoor mij aan, Heilige Geest, ik zal het goede
doen. Verlok me, Heilige
Geest, ik zal het goede zoeken. Geef me kracht, Heilige
Geest, ik zal het goede vasthouden. Bescherm me, Heilige Geest, ik zal het goede
nooit verliezen.’ Gesterkt
met die Heilige Geest,
mochten wij als Bestuur ons
recent buigen over pastorale, financiële, maar zeker
ook de volgende bouwkundige zaken.

rond. Het Bisdom HaarlemAmsterdam heeft het onverwachte meerwerk onlangs
geaccordeerd.

Interieurplannen zusterparochie Uitgeest
Tijdens een uitstekend
bezochte zomeravond op 8
mei in ontmoetingsgebouw
De Klop heeft het Locatieteam Uitgeest het nieuwe
interieurplan voor de Onze
Lieve Vrouwe Geboorte kerk
aan de Langebuurt ontvouwd. Architect en nauw
betrokken parochiaan Marcel Heijmans gaven een inteOnderhoud
ressante presentatie over de
Laurentiuskerk
geschiedenis van de kerk.
Op 2 mei spraken Hans
Locatieteam-voorzitter Teun
Duin, Wout de Reus en
Jonker hield vervolgens een
ondergetekende met een
afvaardiging van Bouwadvies pleidooi om (i) de kerk intiemer in te richten voor hen
Groot Holland BV over de
uitvoering van de voor 2018 die regelmatig een viering
bijwonen en (ii) de kerk mulgeplande onderhoudswerkzaamheden van de Laurenti- tifunctioneler en daarmee
uskerk. Eerst wordt door de laagdrempeliger te maken.
bouwtechnisch adviseur een De gepresenteerde plannen
werden die avond door de
gebrekenanalyse gemaakt
en de urgentie van een aan- aanwezige parochianen van
harte ondersteund.
tal werkzaamheden vastgesteld. Dit gebeurt mede
aan de hand van het recent Een prachtige opsteker voor
het Locatieteam Uitgeest
ontvangen rapport van
en zeker een aansporing om
Monumentenwacht NoordHolland naar aanleiding van op de ingeslagen weg door
te gaan! In aanloop naar de
hun inspectie medio april
2018. De bevindingen zullen realisatie moet er nog heel
veel gebeuren, maar de eerworden vastgelegd in een
bestek dat aan verschillende ste stappen zijn gezet.
aannemers voorgelegd zal
Wij wensen onze collegaworden voor het uitbrengen
van een offerte. Na de Maria- bestuurders in Uitgeest
kerk is nu de Laurentiuskerk de komende periode veel
weer aan de beurt. We hou- succes met de verdere uitwerking van de plannen en
den u via de Helm van de
blijven graag met hen in
voortgang op de hoogte.
gesprek over de voortgang.
Klokkentoren Mariakerk
Onlangs heeft de Gemeente Zomervakantie in
Heemskerk een omgevings- aantocht
vergunning verleend voor de De eerstvolgende editie
vervanging van het metalen van Helm verschijnt begin
september. Deze uitgave
kruis van de klokkentoren
van de Mariakerk. De heren van het Parochieblad is dus
bestemd voor een periode
Gijs Dubbeld (Gemeente
Heemskerk) en Piet de Groot van drie maanden. Wij hopen
hebben de Erfgoedcommis- op een fraaie zomer en wensen u alvast veel plezier en
sie Mooi Noord-Holland in
genoegen tijdens de nadere
Alkmaar kunnen overtuizomervakantie!
gen van de noodzaak van
vervanging. De CommisVolgende vergaderingen
sie werd door beide heren
Het locatieteam Heemskerk
aan de hand van foto’s
komt op donderdag 28 juni
en zwaar verroest metaal
weer bijeen.
goed geïnformeerd over de
De eerstvolgende vergadeslechte staat van het kruis.
ringen van het Bestuur van
De Commissie begreep dat
de personele unie zijn op
demontage, mede vanwege
donderdag 7 juni en dondervoorkomen van gevaar voor
dag 19 juli.
publiek, noodzakelijk was.
De reconstructie van het
kruis zal hopelijk in de loop
van het derde kwartaal
2018 kunnen worden afge-

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Laurentiuskerk
Datum/tijd

Viering

Mariakerk

Za. 2 juni

Geen viering

Za. 2 juni

Zo. 3 juni
09.30 uur
Za. 9 juni
18.45 uur

Eucharistieviering/Kap. Warnaar/ Zo. 3 juni
Diaken De Haas/Laurentiuskoor 11.00 uur
Eucharistieviering
Za. 9 juni
Deken Cassee/Samenzang

Zo. 10 juni
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang/
Cantor
Geen viering

Zo. 10 juni
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Koor Intermezzo

Za. 16 juni
18.45 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Mariakoor

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar/Herenkoor:
Gregoriaans
Woord- en Communieviering
Diaken De Haas/Samenzang

Zo. 17 juni
11.00 uur

Eucharistie-/Dankviering
Eerste H. Communie
Kap. Warnaar/De Heemsklokjes
Geen viering

Za. 16 juni
Zo. 17 juni
09.30 uur
Za. 23 juni
18.45 uur

Datum/tijd

Za. 23 juni

Uit het Doopboek
29 apr. Bram Stam
De Genestetstr. 17
Eucharistieviering
12 mei Noëlle en Zoë
Deken Cassee/Mariakoor
Hageman
Eucharistieviering/Kap. Warnaar/
Kamperfoelie 12
Diaken de Haas/Samenzang

Viering

Geen viering

Zo. 24 juni
09.30 uur
Za. 30 juni

Eucharistieviering/Kap. Warnaar/ Zo. 24 juni
Diaken De Haas/Laurentiuskoor 11.00 uur
Geen viering
Za. 30 juni
18.45 uur

Zo. 1 juli
09.30 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar/Herenkoor

Za. 7 juli
18.45 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar/Samenzang

Zo. 8 juli
09.30 uur

Zo. 8 juli
Eucharistieviering/
Kap. Warnaar/Diaken De Haas 11.00 uur
Samenzang met leden Herenkoor
Za. 14 juli
Geen viering
18.45 uur

Eucharistieviering/Kap. Warnaar/
Diaken De Haas/Samenzang

Zo. 15 juli
Eucharistieviering
Kap. Warnaar/Diaken De Haas 11.00 uur
Samenzang met leden Herenkoor
Za. 21 juli
Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar/Samenzang

SLUITINGSDATA
KOPIJ HELM

Geen viering

Nr. 11 (sept.)
Nr. 1 (okt.)

Zo. 22 juli
09.30 uur
Za. 28 juli

Zo. 22 juli
Eucharistieviering
Kap. Warnaar/Samenzang/Cantor 11.00 uur
Za. 28 juli
Geen viering
18.45 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang
Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Zo. 29 juli
09.30 uur
Za. 4 aug.
18.45 uur

Eucharistieviering/Deken Cassee Zo. 29 juli
Samenzang met leden Herenkoor 11.00 uur
Za. 4 aug.
Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang
Geen viering

Zo. 5 aug.
09.30 uur
Za. 11 aug.

Zo. 5 aug.
Eucharistieviering/
Deken Cassee/Samenzang/Cantor 11.00 uur
Geen viering
Za. 11 aug.
18.45 uur
St. Laurentius

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar/Samenzang
Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 14 juli
Zo. 15 juli
09.30 uur
Za. 21 juli
18.45 uur

Eucharistieviering
Zo. 12 aug.
Deken Cassee
09.30 uur
St. Laurentius Laurentiuskoor

Zo. 1 juli
11.00 uur
Za. 7 juli

Zo. 12 aug.
11.00 uur
St. Laurentius
Wo. 15 aug.
19.00 uur
Maria ten
Hemelopneming
Za. 18 aug.

Eucharistieviering/Kap. Warnaar/
Diaken De Haas/Samenzang

Uit het Rouwboek
22 apr. André Krind (82)
Commandeursln. 77
23 apr. Engelina SliefZonneveld (92)
Wijk aan Duinerweg
169, Beverwijk
Uit het Huwelijks- en
5 mei Hannie PirovanoJubileumboek
Braam (73)
14 juli Huwelijk Bruidspaar
C. v. Manderstr. 59
Vi Nguyen en Phong Vu 6 mei Maria Welp-Bakker
(97)
Factorij 36, Alkmaar
Westerheem,
Laurentiuskerk, 15.00 u.
Kamer 211
25 aug. 60-jarig Huwelijk
Echtpaar Elst-Beentjes 8 mei Petrus Scheerman (95)
Westerheem 286
De Rooystraat 1
Mariakerk, 18.45 uur 12 mei Antonio Scrocca (84)
31 aug. Huwelijk Bruidspaar
Malleweg 2, Castricum
Michelle Dam en
Rick Trieling
Opbrengst collectes
Deken Waarestr. 33, 21/22 apr.
3 649,21
Beverwijk
28/29 apr.
3 647,01
3 701,76
Laurentiuskerk, 14.00 u. 5/6 mei
9/10 mei
3 361,50
12/13 mei
3 571,65

Eucharistieviering
Pastoor V.d. Linden/Samenzang
Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar/Samenzang
Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar/Samenzang

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

Kerkbijdrage
Op 15 mei jl. is de stand
gekomen op 3 71.934,46.
Voor deze onmisbare steun
aan uw Parochiegemeenschap onze oprechte dank!

Geef
voor
je kerk

20 aug.
10 sept.

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

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

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang
Eucharistieviering
Deken Cassee/
Kapelaan Warnaar
Mariakoor
Geen viering

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

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

Za. 18 aug.
18.45 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Zo. 19 aug.
09.30 uur
Za. 25 aug.

Zo. 19 aug.
Eucharistieviering
Kap. Warnaar/Samenzang/Cantor 11.00 uur
Geen viering
Za. 25 aug.
18.45 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar/Samenzang

Zo. 26 aug.
09.30 uur

Eucharistieviering
Zo. 26 aug.
Kapelaan Warnaar/Herenkoor 11.00 uur
Eucharistieviering
Za. 1 sept.
Kapelaan Warnaar/Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang
Geen viering

Za. 1 sept.
18.45 uur

NOODFONDS
HEEMSKERK

Eucharistieviering
Deken Cassee/Mariakoor

Zo. 2 sept.
Eucharistieviering
Zo. 2 sept.
Eucharistieviering
09.30 uur
Kapelaan Warnaar/Dameskoor 11.00 uur
Kapelaan Warnaar/Samenzang
Vieringen door de week:
Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur
• Iedere donderdag om 9.00 uur
Eucharistieviering, Deken Cassee.
Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden.

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

Parochiecoördinator:
Marieke Berends
Het Parochiecentrum is
geopend op maandag t/m
woensdag en vrijdag van
9.30 tot 12.30 uur.
Donderdag gesloten.

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

