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TWEE TORENS... 
ÉÉN PAROCHIE

In dit nummer o.a.: 

• Kom naar de Vastenactie- 
maaltijd op 3 april

• Inschrijving Bedevaart Beauraing 
gestart

• Plantenverkoop Lourdes in mei 
i.p.v. april

• Oliewijding St. Bavo 
op 17 april

DE GLAS-IN-LOODRAMEN VAN 
DE LAURENTIUSKERK

Glas-in-loodramen
Het glas-in-loodraam in het 
rechter transept, boven het 
doopvont, is ook gemaakt door 
Laurijssen, in 1934. Het werd 
geschonken door de Congrega-
tie van de H. Familie, die haar 
veertigjarig bestaan vierde. 
Het stelt voor de presentatie 
van de schatten van de kerk 
(armen en hulpbehoevenden) 
door de H. Laurentius, aan 
de vertegenwoordigers van 
keizer Valerianus, in 258. Het 
glas-in-loodraam in het linker 
transept, boven de Mariakapel 
stelt de Ten Hemelopneming 
voor van de H. Maagd Maria, 
als Koningin van de Hemel. 
Aan de voeten van Maria zien 
we de maan en de slang. Zij 
heeft het gekroonde Christus-
kind in haar armen. Dit glas-
in-loodraam is gemaakt door 
de glazenier Jan Everts uit 
Amsterdam in 1957, in op-
dracht van het Parochiebestuur. 

Verbouwingen en vernieu-
wingen
In 1956-1957 was de eer-
ste grote restauratie van de 
kerk. De raamstijlen werden 
vernieuwd en glazenier Frans 
Balendong maakte de zestien 
glas-in-loodramen boven het 
middenschip en de transepten. 
Ook heeft hij het ronde raam 
boven het orgel gemaakt. Het 
is ooit de bedoeling van Pas-
toor Van de Nouweland (1937-
1954) geweest om deze ramen 
te vervangen door ramen met 
gekleurde figuren erin. Hij 
hoopte dat, in navolging van 
bovengenoemde congregatie, 
ook andere geestelijke orga-
nisaties in de Parochie een 
raam voor hun rekening zou-

Elke vrijdagmiddag, in de weekeinden en tijdens de vie-
ringen rond Kerstmis, Pasen en Pinksteren zijn er zeer 
vele mensen die de prachtige kerk van St. Laurentius 
bezoeken: voor een bijzondere viering, het opsteken 
van een kaarsje of een moment van rust of gebed.

den nemen, maar dat is nooit 
gebeurd.

Het Tweede Vaticaans Con-
cilie en de daaropvolgende 
vernieuwingen zorgden, rond 
1966, voor een grote interne 
verbouwing en restauratie van 
de kerk. De gedachte was dat 
door de verplaatsing van het 
eucharistie-altaar, het ver-
wijderen van hoofdaltaar en 
de beelden uit de kerk, het 
houden van Nederlandstalige 
volkszang- en gezinsmissen, de 
betrokkenheid van de mensen 
zou vergroten.

Verval en restauratie van 
rijksmonument
In 1976 is de Laurentiuskerk 
ingeschreven in het Rijksmo-
numentregister. Dit betekende 
ook dat de Monumentenwacht 
jaarlijks de kerk, de toren en 
het parochiecentrum uitgebreid 
onderzoekt en controleert op 
de bouwkundige staat. Het 
verval van de met zink beklede 
toren en het kerkgebouw, het 
teruglopend kerkbezoek met 
toenemend exploitatietekort en 
de onvrede over het kerkinteri-
eur, leidden in 1980 tot het 
besluit "Sluiting van de Lauren-
tiuskerk". Echter, in 1983 werd 
de werkgroep "Behoud de 
Laurentiuskerk" opgericht, die 
zich samen met de gemeente 
Heemskerk, de lokale bevol-
king en vele vrijwilligers heeft 
ingezet voor de restauratie van 
de kerk. Het kerkbestuur en de 
werkgroep "Behoud de Lauren-
tiuskerk" startten vele acties 
voor de interne en externe res-
tauratie van kerk en pastorie. 

In oude glorie hersteld
De buitenkant van de kerk en 
de toren werden in 1985-1986 
door professionele bedrijven 
gerestaureerd. De restaura-
tie van het interieur van kerk 
en pastorie, door vele vrij-
willigers en met financiële 
steun (torenobligaties) van de 
Heemskerkse gemeenschap, 
vond plaats tussen 1987-1992. 
Op 20 januari 1991 werd tij-
dens een plechtige eucharistie-
viering gevierd dat de ’nieuwe’ 
Laurentiuskerk in haar oude 
glorie was hersteld. In 2015 
werd het besluit genomen om 
het kerkelijk vaat- en zilverwerk 

te restaureren zodat bij het 
125-jarig bestaan in 2016 de 
restauratie van de kerk werd 
voltooid.

Ramen Laurentiuskerk toe 
aan restauratie
Tijdens een uitgebreide inspec-
tie op 21 november 2018 zijn 
alle ramen in de kerk stuk voor 
stuk bekeken en onderzocht. 
Helaas bleken de glas-in-
loodramen dringend toe aan 
restauratie. Bij drie ramen en 
ook bij het raam boven het 
grote orgel zijn er, 14 dagen 
vóór Kerstmis, vangplanken en
-netten gemonteerd om de vei- 
ligheid te garanderen. Er wer-
den diverse gebreken gecon-
stateerd, zoals verroeste 
brugstaven, loodveters en 
bindroedes of windroedes. Het 
roestwater van die windroedes 
kan glas ernstig vervuilen en 
dat laat zich vrijwel niet verwij-
deren. Bovendien tast het lek-
water het glas aan. Bij de res-
tauratie zullen de brugstaven 
en windroedes vervangen moe-
ten worden door messing of 
roestvrijstalen exemplaren. Het 
wapeningsstaal in de betonnen 
staande stijlen van de ramen 
was door vochtindringing via de 
naden en scheuren, aan het 
roesten waardoor de beton-
nen stijlen onder spanning 
staan. Gelukkig zijn de stijlen 
van het bovenste deel van elk 
raam van natuursteen, zonder 
stalen wapening, en hebben 
deze minder last van vocht. 
De toestand van de zestien 
glas-in-lood ramen, boven het 
middenschip in de transepten 
en boven het orgel, zijn geclas-
sificeerd in redelijk, matig en 
slecht.

Glazenier en kosten
Met behulp van een zeer goed 
bekend staande glazenier zijn 

alle ramen nogmaals bekeken. 
Met deze glazenier is afgespro-
ken dat hij een restauratie-
advies gaat opstellen en daar-
aan een ’prijskaartje’ hangt. 
Het restaureren van de ramen 
zal een kostbare aangelegen-
heid worden. 

Naast de kosten voor groot 
onderhoud van het kerkgebouw 
brengt de monumentenstatus
van de ramen extra zorg en 
kosten met zich mee. Toch 
blijft het Locatiebestuur van 
mening dat deze schitterend 
gerestaureerde Laurentiuskerk 
behouden moet blijven voor de 
Heemskerkers en vele ande-
ren, mede voor de vele doop-, 
huwelijks- en uitvaartvieringen.

Mocht U de restauratie van de 
ramen willen steunen, stort 
dan uw bijdrage op bankre-
keningnummer: NL83 INGB 
065 601 22 42, o.v.v. Ramen 
Laurentiuskerk. Dit prachtige 
monument verdient het nog 
lange tijd een bijzondere plek 
te zijn voor velen! 

Wout de Reus

’Zoute drop’ glas
Op 20 juli 1891 werd de 
Laurentiuskerk door Mgr. 
Bottemanne, Bisschop van 
Haarlem, gewijd en geconsa-
creerd. Na de inwijding was 
het glas in de ramen van de 
middenbeuken, achter het 
hoofdaltaar en in de transep-
ten géén glas-in-lood, maar 
sober ’zoute drop’ glas (soort 
sterretjes in het glas). In de 
loop van de jaren kwam er 
weer wat geld beschikbaar 
en werden de sobere ramen 
stuk voor stuk vervangen door 
prachtige gekleurde glas-in-
loodramen. De zeven ramen 
achter het hoofdaltaar zijn in 
1933 gemaakt door glazenier 
Lambert Laurijssen uit Haar-
lem. In het middenraam is 
de triomferende Christus, als 
Koning der Koningen te zien, 
met koningsmantel en kroon, 
zegenend, met in de linker-
hand de wereldbol met scep-
ter en kruis. Van links naar 
rechts zien we de ramen met 
de belangrijkste aartsengelen 
en in de onderste delen zijn de 
symbolen van de zeven sacra-
menten uitgebeeld.

VASTENACTIE-MAALTIJD 3 APRIL
U wordt van harte uitgenodigd voor de Vastenactiemaaltijd op 
woensdag 3 april a.s. on 17.30 uur in de Esplanadezaal van de 
Mariakerk. Wel graag zelf een soepkom, bord en bestek meene-
men; Voor de rest wordt gezorgd. Deelname is gratis, maar een 
vrijwillige bijdrage wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld. U kunt 
zich aanmelden bij het Parochiesecretariaat. Inschrijfformulieren 
hiervoor liggen achterin de kerken.



Vooraf
Verwacht wordt dat je in de 
kerk bij je 75-ste verjaar-
dag je ontslag aanbiedt. 

Als Deken en lid van het 
kapittel heb ik dat ontslag 
aan de Bisschop gevraagd, 
maar ook verzocht mij als 
Pastoor in de regio Heems-
kerk en Beverwijk in functie 
te laten, steeds voor een 
jaar.

Brief
”Hoogeerwaarde Excellen-
tie Mgr. Dr. J.M. Punt, Op 
14 november 2019 hoop ik 
75 jaar te worden. Ik bied u 
mijn ontslag aan als Deken 
van Haarlem en als lid van 
het kapittel. Ook leg ik mijn 
taak als administrator neer 
in de regio De Dammen. 

Na mijn 75-ste verjaardag 
verzoek ik u mij in functie 
te laten van moderator in 
de regio Heemskerk en 
Beverwijk, zolang mogelijk 
en verantwoordelijk steeds 
voor een jaar. Prachtig dat
ik mijn taak kan doen in 
solidum met Pastoor Kaleab.

Priesterwijding: 7 augustus 
1971 Heemskerk
Kapelaan Alkmaar H. 
Laurentius 1972
1 december 1979 Deservi-
tor Parochie Alkmaar-Noord
1 december 1986 Pastoor 
H. Maria Alkmaan-Noord
15 april 1998 ontslag Paro-
chie Alkmaar-Noord
15 april 1998 benoeming 
Pastoor H. Laurentius-H. 
Maria Heemskerk
1 oktober 1999 benoeming 
Deken Bisdom Haarlem-
Amsterdam
1 september 2006 benoe-
ming tot het kapittel
1 september 2007 Com-
missaris St. Jacob Gods-
huis (twee termijnen)
12 februari 1996 benoe-
ming Voorzitter VNB door 
Kardinaal Simonis

Van 1999 tot heden in 
vrijwel alle Parochies van 
het Dekenaat waarnemend 
Pastoor benoemd en weer 
ontslagen.

Pastorale jaren van studen-
ten uit Nieuwe Niedorp 
o.a. als eerste Luiz en als 
laatste Mario. Pastoraal 
gekleurd door komst Viet-
namezen in Alkmaar: 29 
keer Vietnam bezocht. In 
1972 via organist C. Bor-
newasser met Lourdes ver-
bonden geraakt.

Geachte Bisschop, Dank 
voor uw vertrouwen en de 
goede jaren.
Vrede en alle goeds,

Ton Cassee, op weg naar 
Deken-emeritus.”

Vietnam-rekening
Regelmatig krijg ik informa-
tie van Bert Jan Rozestra-
ten dat er geld is gegeven 
voor hulp aan het volk van 
Vietnam.

Grote dank van Vietnam 
en ook mijn dank dat ik dit 
werk kan doen.

Pasen
Alsof een grote steen is 
weggerold
Tussen nacht en dag,
Duisternis en licht,
Tussen wanhoop en hoop,
Angst en durf.

Geen chaos en verleden 
meer,
Alleen nog toekomst en 
hemel,
En hier en nu.

Zo sterk is de kracht
Van wie het hoofd opricht
En opstaat uit zijn gebro-
kenheid.

Zo radicaal als de dood 
vernietigt,
Zo onstuitbaar en nieuw
Breekt precies dan het 
leven door
En gaat de mens
Een weg die niet meert 
doodloopt.

Nooit meer
Zo is het leven:
Eeuwig
Zo intens en altijd weer.

K. Boedt

Tot slot
Tot slot wens ik u zalig 
Pasen, U zij de glorie, 
opgestane Heer.

Mede namens Kapelaan 
Warnaar en Pastoresteam,

Ton Cassee
Deken

Een bijzondere viering (de 
Chrismamis) is jaarlijks de 
Eucharistieviering op woens-
dagavond om 19.30 uur in de 
Goede Week in de Kathedraal 
St. Bavo in Haarlem; dit jaar op 
woensdag 17 april. Dan wijdt 
Bisschop Punt de H. Oliën. 
Alle parochies zijn hierbij van 
harte welkom en vooral de 
vormelingen. 

Olie gebruiken wij in onze 
kerk in verschillende situ-
aties, maar steeds met de 
bede om de kracht van Gods 
Geest. De Bisschop wijdt olie 

die wij gebruiken tijdens de 
viering van de doop; olie, die 
wij gebruiken als op zater-
dag 1 juni in de Agathekerk 
te Beverwijk het H. Vormsel 
in regioverband wordt toege-
diend. Olie wordt ook gebruikt 
als ernstig zieken de zieken-
zalving wordt toegediend. In 
de viering van de Oliewijding 
wordt de Bisschop geassis-
teerd door de Hulpbisschop, 
de vicarissen en de leden van 
het Kathedraal Kapittel.

Ton Cassee
Deken

OLIEWIJDING ST. BAVO HAARLEM OP WOENSDAG 17 APRIL

Op 21 april is het Pasen. De 
dag dat Jezus opstond uit 
de dood. Op Goede Vrijdag 
stierf Jezus uit liefde voor 
ons mensen aan het kruis 
en nam Hij zo onze zonden 
op zich. Wij willen op vrij-
dag 19 april (Goede Vrijdag) 
met de kinderen en andere 
parochianen zijn kruisweg 
gedenken in de viering in de 
Mariakerk om 16.00 uur en 
een kruishulde brengen. Wij 
vragen u hiervoor een bloem 
mee te nemen. Graag willen 
we de kinderen voorafgaand 
aan de kruisweg het een en 
ander uitleggen; daarom het 
verzoek om al om 15.30 uur 
aanwezig te zijn. 

Een week vóór Pasen, 14 
april, is het Palmzondag. 
Dan mogen alle kinderen, 
dus ook de niet-communi-
canten, hun versierde Palm-
pasenstok meenemen naar 
de Gezinsviering om 11.00 
uur in de Mariakerk om mee 
te lopen in de Palmpasen-
processie. De Heemsklokjes 
zullen dan zingen, zodat het 
een feestelijke stoet wordt 
en als het goed weer is, zul-
len we ook even buiten de 
kerk gaan lopen. De palm-
takjes worden gezegend 
door Bisschop-coadjutor 
Hendriks die de voorganger 
zal zijn. Het zal een speciale 
viering worden, mede omdat 

er vijftig jongeren van het 
Jongerenpastoraat vanuit ons 
Bisdom aanwezig zullen zijn. 
Het idee is om een aparte 
kinderwoorddienst te ver-
zorgen in de Esplanadezaal 
om zo de kinderen een fijne 
Palmpasen-viering te geven.

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

Op 22 april, Tweede Paasdag, 
kunt u om 20.00 uur luiste-
ren naar de Eucharistieviering 
van de Eerste Paasdag vanuit 
de Laurentiuskerk m.m.v. het 
Laurentiuskoor. Na deze viering 
volgt een uitleg  door Kapelaan 
Teun Warnaar over wat Pasen 
voor ons in deze tijd betekent. 

U kunt Heemskerk FM beluis-
teren via de kabel 104.5 en via 
de ether FM 107.4 en tevens 
digitaal op Ziggo kanaal 782.

HEEMSKERK FM

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

PLANTENVERKOOP 
LOURDES

De planten-
verkoop voor 
Lourdes is 
dit jaar in de 
maand mei 
(en niet in 
april). In het 
weekend van 

4-5 mei is de verkoop in de 
Mariakerk en op 11-12 mei in 
de Laurentiuskerk. Meer infor-
matie kunt u verwachten in de 
volgende Helm.

Joke Hoogeland

Zaterdag 2 maart zijn we 
met de communicanten van 
Beverwijk, Heemskerk en 
Uitgeest naar het heiligdom 
Onze Lieve Vrouw ter Nood 
geweest. De kinderen en 
ouders werden welkom gehe-
ten door zuster Esperanza 
en de Rector legde uit waar 
we waren en vertelde over 
het ontstaan van deze mooie 
bedevaartsplaats in Heiloo. 
In de kapel boven in het 
klooster hebben we gezongen 
en gebeden. De groep werd 
daarna opgesplitst. De kin-
deren en ouders van Heems-
kerk gingen naar de genade-
kapel en kregen daar uitleg 
over de muurschilderingen. 
De groep van Beverwijk en 
Uitgeest ging een fotospeur-
tocht doen. Ze zochten naar 
de paaltjes met letters die 
op de plaats van de fotograaf 
stonden. Met de gevonden 
letters en wat puzzelwerk 
kwam de oplossingszin “Door 
Maria tot Jezus” eruit. Met 
de zuster werd er met een 

springspelletje gewacht op 
de activiteitwissel. Toen alle 
activiteiten door beide groe-
pen gedaan waren, verza-
melden we ons in het kloos-
ter voor een broodmaaltijd. 
Daarna konden de kinderen 
een intentie schrijven die 
we bij het beeld van Maria 
brachten. We gingen met de 
kaarsen al zingend in pro-
cessie naar Maria. We had-
den de hele dag rustig en 
droog weer gehad, maar op 
dat moment begon het iets 
te spetteren. Om 18.00 uur 
werd deze mooie middag 
afgesloten. We denken dat 
iedereen een fijne middag 
heeft gehad op het Heilig-
dom van onze Lieve Vrouw 
ter Nood. 

Mariëtte Sinkeldam

TERUGBLIK KAPELDAG HEILOO

ALLERHEILIGSTE

De uitstelling van het
Allerheiligste vindt plaats elke eerste vrijdag van de maand 

in de Laurentiuskerk van 13.30 tot 15.30 uur. 



UIT HET BESTUUR

De vergadering van het 
Bestuur van het samenwer-
kingsverband van 5 maart 
wordt geopend door onderge-
tekende. Aan de vooravond 
van de vastentijd leest hij een 
kort gebed voor met als kern-
boodschap: ‘Neem de tijd, wel 
veertig dagen en veel meer, 
om te kijken hoe anderen 
opkomen voor elkaar, om te 
kijken hoe anderen spreken 
met elkaar, om te voelen hoe 
anderen vreugde geven aan 
elkaar en je ontdekt vast en 
zeker nieuwe levenskrach-
ten voor jou!’ Mooi om mee 
te maken hoe vervolgens op 
Aswoensdag 6 maart in een 
zeer goed gevulde Mariakerk 
met een uitstekende ver-
tegenwoordiging van jonge 
mensen Deken Ton Cassee 
en Kapelaan Teun Warnaar 
voorgaan in een viering waarin 
parochianen getekend mogen 
worden met as: ‘bedenk 
stof zijt gij en tot stof zult gij 
wederkeren’.

Viering 50 jaar JKH
Op zondag 3 maart werd het 
50-jarig jubileum van de JKH 
uitgebreid gevierd. Feeste-
lijke woorden mochten bij dit 
jubileum worden uitgesproken 
door Kapelaan Teun Warnaar. 
Hij bedankte alle jongeren 
van vandaag en toen voor hun 
inzet, hun betrokkenheid bij 
onze geloofsgemeenschap en 
hun eigen geluid in onze ker-
ken. Meer dan terecht mocht 
Rita Dufrenne, bijna vanaf 
de start van de JKH bij deze 
groep betrokken, eens extra 
in het spotlicht worden gezet. 
Maar ook mag hier genoemd 
worden de naam van Domini-
que Hoogeland-van den Berg. 
Zij weet op voortreffelijke 
wijze haar enthousiasme en 
uitstraling op de jongeren van 
vandaag over te brengen. En 
of er nu 12 of 85 koorleden 
op het priesterkoor staan, 
Dominique weet het allemaal 
voortvarend te dirigeren. Cha-
peau! 

Nogmaals: JKH, van harte 
gefeliciteerd met jullie gouden 
jubileum en vooral doorgaan!

Gesprek met Bisdom
Op vrijdag 8 maart hebben 
Deken Ton Cassee en onder-
getekende gesproken met 
de Bisschop-coadjutor (Mgr. 
Hendriks) en de algemeen 
econoom (de heer Van der 
Steen) over de bestuurlijke 
samenwerking met Beverwijk, 
de voorgenomen interieuraan-
passing in Uitgeest en de 
onderhoudswerkzaamheden 
(inclusief restauratie van de 

glas-in-lood ramen) van de 
Laurentiuskerk. 

Voor de gewenste interieur-
aanpassing in Uitgeest ver-
strekt het Bisdom geen 
machtiging. Het Bisdom 
beschouwt dit als een niet-
noodzakelijke verbouwing en 
verwijst naar de beleidsnotitie 
‘Kerk in een verander(en)de 
samenleving’ van november 
2016. Uiteraard een grote 
teleurstelling voor de mensen 
die de afgelopen periode hard 
gewerkt hebben aan de voor-
bereiding hiervan. Voor de 
uitvoering van de noodzake-
lijke bouwkundige werkzaam-
heden aan het rijksmonument 
in Uitgeest heeft het Bisdom 
overigens wel een machtiging 
verstrekt. 

Ook over de andere twee 
onderwerpen (bestuurlijke 
samenwerking met Beverwijk 
en het groot onderhoud aan 
de Laurentiuskerk) werd uit-
voerig gediscussieerd. Het 
Bisdom gaat intern opnieuw 
met de staf van het Bisdom 
en de Raad van Economische 
Aangelegenheden overleggen. 

Voor het Bestuur van het 
samenwerkingsverband en 
de drie Locatieteams blijft 
één gemeenschappelijke 
factor van evident belang: 
zolang wij toekomst zien in de 
kerkgebouwen in onze regio 
zullen we blijven investeren 
in het onderhoud daarvan. 
We beschouwen dit als onze 
plicht en verantwoordelijkheid 
richting onze parochianen! 

Digitalisering van doop-, 
trouw- en rouwboeken
Een professioneel bedrijf is 
inmiddels gestart met de 
digitalisering van alle doop-, 
trouw- en rouwboeken van 
de parochies in Heemskerk, 
Castricum en Uitgeest. Dat 
is een intensief klusje, maar 
daarmee wordt wel alle histo-
rische informatie op moderne 
media opgeslagen. Veel dank 
voor de begeleiding hiervan 
aan Wendy van der Meer, die 
namens de Castricumse paro-
chie in het bestuur van het 
samenwerkingsverband zit.

Volgende vergaderingen
Het Locatieteam Heemskerk 
vergadert op donderdag 4 
april. Het Bestuur van het 
samenwerkingsverband komt 
op woensdag 17 april bijeen.

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

We zijn weer uit de winter-
slaap ontwaakt! Wilt u, of wil 
je, op de hoogte blijven van 
wat we doen, kijk dan op onze 
Facebook pagina
www.facebook.com/groups/
YOUth0251/! Daar houden we 
u op de hoogte van alles wat 
we doen in de catechese voor 
de hele kleintjes (kleuters), 
de eerste-communicanten, de 
kindercatechese, het vormsel-
project, de tiener- en jonge-
rencatechese!

Er is voor iedereen wat te doen! 
In april staan er ook weer 
nieuwe activiteiten gepland. 
Op Palmzondag (14 april) 
zowel voor de 16+ als de 
12-16 jaar-groepen: Niels 
Bleeker organiseert voor 
16-30-jarigen namens het 
jongerenplatform van ons Bis-
dom de Wereldjongerendag 
“Available for him/her” in de 
Mariakerk. Mgr. Hendriks zal 
in de viering voorgaan en we 
verwachten ook veel jongeren 
“van buiten”. De tieners van 
12-16 jaar zijn natuurlijk ook 
van harte uitgenodigd bij de 
viering met Mgr. Hendriks en 
voor hen hebben we ’s avonds 
op de gebruikelijke tijd 18.00-
19.30 uur ook een jongeren-

bijeenkomst in het Parochie-
centrum naast de Laurentius-
kerk. Palmzondag is het begin 
van de Goede Week. Jezus 
kwam naar Jeruzalem om het 
Paasfeest met zijn vrienden 
te vieren. Hoe zat dat ook al 
weer en wat betekent deze 
week voor ons? Daar gaan we 
het deze dag over hebben.

Ben jij zelf 12-16 jaar of 16+ 
(twintigers horen daar zeker 
bij!), dan ben je van harte uit-
genodigd voor onze activitei-
ten. Stuur gerust een e-mail 
als je meer wilt weten. 

Sindo Núñez Queija
(e-mail sindo@xs4all.nl) 

TIENER- EN JONGERENNIEUWS

Zoals reeds in de vorige Helm vermeld, vindt de Vastenactie-
maaltijd plaats op woensdag 3 april om 17.30 uur in de Espla-
nadezaal van de Mariakerk. De opbrengst van de maaltijd 
komt ten goede aan ons Vastenactieproject, de R.K. Lideta 
Mariam Highschool in de geboortestreek van Kapelaan Tesfay 
uit Edam. De school is verschillende keren bezocht en is echt 
een eigen project. Er wordt niet samengewerkt met andere 
organisaties of instanties, alleen met de overheid in verband 
met de noodzakelijke vergunningen. De meeste leerlingen 
komen uit de regio, maar de school heeft ook een kostschool 
en een priesteropleiding. 

Het verbeteren van het onderwijs is voor Ethiopië van groot 
belang. Hoewel nog steeds een van de armste landen ter 
wereld, is er optimisme vanwege de in 2018 gekozen minis-
ter-president Abiye Ahmed, die in een snel tempo goede her-
vormingen doorvoert. De goede kwaliteit van het onderwijs 
zal een positieve uitstraling hebben naar het gehele land als 
vanuit Alitena studenten de sprong naar de universiteit kun-
nen maken. 

In september 2019 wordt waarschijnlijk wederom een bezoek 
gebracht aan de school om met eigen ogen de vooruitgang te 
kunnen zien. Kortom een waardevol project dat onze financië-
le steun goed kan gebruiken. NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. 
Vastenctie, projectnummer: 401249.

Lydia Vergouw

In Beauraing aan de rand van 
de Belgische Ardennen is 
Maria tussen eind november 
1932 en begin 1933 meerma-
len verschenen aan vijf kin-
deren 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:
Wo. 21 t/m za. 24 augustus

Bel voor meer informatie: 
Ans Lammers-van Beek, 
tel.: 241987. 

BEDEVAART 
BEAURAING

We zitten nog in de Vastentijd. 
Met de kinderen hadden we in 
maart de drie vormen van vas-
ten besproken op een speci-
ale manier: ze gingen in kleine 
groepjes, onder begeleiding, ver-
schillende Bijbelse verhalen met 
een klein toneelstukje uitbeel-
den. De verhalen waren: “Het 

Volk in de woestijn”, “De barm-
hartige Samaritaan”, “Zacheüs” 
en “Jezus en de storm”. De kin-
deren moesten ook zelf beden-
ken met welke vorm van vasten 
deze verhalen te maken zouden 
kunnen hebben. Na afloop ver-
telden we over het vastenproject 
waar onze Parochie aan mee 
doet. 

In april, met het oog op het feest 
van Pasen, gaan we het over de 
Goede Week hebben. Samen 
met de kinderen gaan we naar 
de film “Het Paasverhaal” kijken. 
Alhoewel de kinderen al veel over 

het verhaal weten te vertellen, 
zijn ze toch altijd onder de indruk 
van de tekenfilm en blij met de 
afloop: Jezus trotseerde de dood 
en heeft al Zijn vijanden versla-
gen door Zijn verrijzenis.

De kinderen zullen uitgenodigd 
worden om de Goede Week te 
komen vieren in de kerk. Bijzon-
der mooi voor hen zijn de Kruis-
wegviering voor kinderen en de 
mooie viering op Stille Zaterdag, 
de Paaswake. Vier mee!

Pilar Casanova

KICA NIEUWS

Iedere woensdagochtend om 
10.00 uur is er in Huize St. 
Agnes een Eucharistieviering. 
Wie deze viering wil bijwonen, 

EUCHARISTIEVIERING HUIZE ST. AGNES
is van harte welkom en na 
afloop wordt er gezamenlijk 
een kopje koffie of thee 
gedronken.



Uit het Doopboek
16 feb. Dominick Schoorl
 J. Lighthartstraat 691 
17 feb. Kuba Kondratowicz
 Verdistraat 31

Uit het Rouwboek
13 feb. Petrus Metselaar (81)
 Europaplein 252
16 feb. Margaretha 
 Zonneveld-Beentjes (89)
 Kruisberg 2
17 feb. Reinier v. Tellingen (87)
 Mozartstraat 233
5 mrt. Anna Rumping-
 Koopman (88)
 Zamenhof 65, App. 208
7 mrt. Salvatore Cardía (39)
 Ln. v. Broekpolder 336
9 mrt. Catharina Admiraal (89)
 Westerheem 14  

Opbrengst collectes
16/17 feb. 3 773,65
23/24 feb. 3 641,90
2/3 mrt.  3 881,50
6/9/10 mrt. 3 931,65

Kerkbijdrage
Bij het verschijnen van deze 
Helm begint het tweede 
kwartaal voor de Actie Kerk-
balans 2019 en gaan hiervoor 
de acceptgirokaarten uit. 
Op 12 maart jl. is de stand 
gekomen op 3 53.431,16. 
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
Wilma Groot, lid, Uitgeest
Cees Deijle, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, 
Castricum

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

3 april Vastenactiemaaltijd (Mariakerk, 17.30 uur)
14 april Wereldjongerendag “Available for him/her (voor 16- tot 30-jarigen) (Mariakerk)
17 april Catechese Club voor de allerkleinsten (Mariakerk, 15.30-17.00 uur)
17 april Oliewijding St. Bavo te Haarlem (19.30 uur)
22 april Uitzending Heemskerk FM (20.00 uur)

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

Za. 6 april
18.45 uur

Zo. 7 april
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang met cantor

Za. 6 april

Zo. 7 april
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee
JKH

Za. 13 april

Zo. 14 april
09.30 uur
Palmzondag

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor (heren): 
Gregoriaans: Missa XVII

Za. 13 april
18.45 uur
Palmzondag

Zo. 14 april
11.00 uur
Palmzondag

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Eucharistie-/Gezinsviering
Mgr. Hendriks/
Kapelaan Warnaar
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Do. 18 april Geen viering Do. 18 april
19.00 uur
Witte 
Donderdag

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Vr. 19 april
15.00 uur
Goede 
Vrijdag

19.00 uur

Kruisweg
Deken Cassee

Geen viering

Vr. 19 april
16.00 uur
Goede 
Vrijdag

19.00 uur
Goede 
Vrijdag

Kruishulde voor, door en met 
kinderen
Kapelaan Warnaar
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Kruisverering/Boeteviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 20 april
19.00 uur
Paaswake

Zo. 21 april
10.30 uur
Eerste 
Paasdag

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
JKH

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor: Missa brevis 
a tre voci van M. Haydn

Za. 20 april
21.00 uur
Paaswake

Zo. 21 april

Ma. 22 april
10.30 uur
Tweede 
Paasdag

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 27 april
18.45 uur

Zo. 28 april
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Woord- en communieviering
Diaken De Haas
Laurentiuskoor (heren):
Missa te Deum Laudamus
van Perosi

Za. 27 april

Zo. 28 april
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 4 mei

Zo. 5 mei
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor (heren): 
Gregoriaans: Missa I

Za. 4 mei
18.45 uur

Zo. 5 mei
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
JKH

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur  

Eucharistieviering (m.u.v. ma. 22 april), 
Deken Cassee. 

Vieringen door de week:
• Iedere donderdag om 9.00 uur 

Eucharistieviering (m.u.v. do. 18 april), 
Pastoor Van der Linden.

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 9 (mei) 15 april

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 aan-
geleverde kopij. Anoniem 
ingezonden stukken wor-
den niet geplaatst.   

Geef 
voor 
je kerk

Geef voor je kerk. 
Zodat jouw kerk kan 
geven aan anderen.

SACRAMENT 
VAN DE BIECHT
Kapelaan Warnaar zal 
elke eerste vrijdag van 
de maand biecht horen 
in de sacristie van de 
Mariakerk van 17.30 uur 
tot 19.30 uur. 


