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• Vormelingen bereiden zich 
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ELFDE LUSTRUM MARIAKOOR

je krijgt en waardeer wat je 
hebt!’ 

Het jubilerende Mariakoor is 
al 55 jaar lang een schake-
ring van dankbare momen-
ten. Een harmonieus koor 
dat graag zingt en waarbij 
de sociale inborst zeker niet 
wordt vergeten. Een koor 
dat zijn eigen plaats in onze 
Heemskerkse geloofsge-
meenschap heeft verworven 
met een karakteristiek, eigen 
repertoire dat complementair 
is aan dat van onze andere 
koren. Met dankbaarheid 

Op 3 maart jl. mocht het vijftigjarig jubileum van de 
JKH worden gevierd, een feestelijke viering waar ook 
vele oud-leden acte de présence gaven. Nu heb je altijd 
‘baas boven baas’, want in mei 2019 viert het Mariakoor 
namelijk het heugelijke feit dat dit koor 55 jaar gele-
den werd opgericht. In de Helm van februari 2019 mocht 
scribent Richard Numan, naar aanleiding van een inter-
view met enkele koorleden jonger dan 60 jaar, al rap-
porteren over hun ervaringen in het Mariakoor en wat 
hun persoonlijke drijfveren waren om deel uit te maken 
van dit koor. Een fijne sfeer, laagdrempelig, oprechte 
aandacht voor elkaar waren de trefwoorden die in dit 
interview mochten doorklinken.

mogen we daarom omzien 
naar een historie van 55 jaar 
‘eigen geluid’.

Historie
Een tweetal dames, Gaath 
Dam en Corrie Stam, zijn 
al vanaf het begin lid van 
het Mariakoor. Maar ook 
andere leden, zoals Piet en 
Nel Doodeman en Jan Elst, 
behoren tot 'het historische 
fundament' van dit koor. Ook 
Leo Berends, die vanaf 2003 
de vaste dirigent van dit koor 
is, is al 40 jaar lid. Het orgel-
spel is na een eerste peri-
ode van 1973 tot 1995 sinds 
2005 opnieuw in vertrouwde 
handen van Jos Herfs. Meer 
dan terecht dat drie van deze 
koorleden (Gaath Dam, Cor-
rie Stam en Leo Berends) 
tijdens de aanstaande jubile-
umviering met het ereteken 
van Gregorius mogen worden 
geëerd. Mag de huldiging van 
hun lange dienstverband een 
inspiratie zijn voor andere 
koorleden om vooral door te 
gaan!

Jubileumviering
Op zaterdagavond 8 juni (de 
zaterdag vóór Pinksteren) zal 
het 55-jarige jubileum van het 
Mariakoor worden gevierd. 
Samen wordt dan de nieuw 
ingestudeerde 'Europa-mis' 
gezongen. We zijn uiteraard 
zeer benieuwd en nieuwsgie-

rig. De Duitse componist Lud-
wig van Beethoven zei ooit: 
'Muziek is een hogere open-
baring dan alle wijsheid en 
filosofie'. Inderdaad, muziek 
kan soms veel meer zeggen 
dan woorden en je tot diep in 
je ziel raken. 

Ik vraag de voorzitter van het 
koor, Lidy Bosch, welke wen-
sen er nog bij het koor leven. 
'Graag weer wat aanwas van 
nieuwe leden, zodat we als 
koor ook in de toekomst vier-
stemmig kunnen blijven zin-
gen’! Van harte hoop ik dat 
de jubileumviering van het 
Mariakoor in de geest van 
Pinksteren mag leiden tot 
een warme aansporing van 
hart en geest. Mag de jubi-
leumviering worden ervaren 
als een open uitnodiging naar 
een ieder die graag wil zingen 
en zich wil aansluiten bij een 
koor dat vriendschap en lief-
de hoog in het vaandel heeft 
staan! 

Felicitatie
Welke kleur past er nu bij een 
55-jarig jubileum? Allemaal 

weten we dat een 50-jarig 
jubileum een ‘gouden’ jubile-
um wordt genoemd. Maar het 
Mariakoor is inmiddels meer 
dan gewoon ‘goud’. 

Zoekend op internet (bron: 
Genootschap Onze Taal) kom 
je bij 55 jaar tegen: ‘orchi-
dee, smaragd, witgoud’. Als 
ik dan een keuze zou mogen 
maken, kies ik voor ‘orchi-
dee’, want net als deze fraaie 
bloem kunnen mensen mooi, 
magisch en ingenieus zijn. 
Dat het Mariakoor ook de 
komende vijf jaar op haar 
eigen wijze muzikale schoon-
heid en positiviteit mag uit-
stralen! Op naar het zestigja-
rig diamanten jubileum en van 
harte proficiat!

Bert Jan Rozestraten

Dankbaar omzien naar het 
verleden
Wellicht mag ik aan de eer-
der genoemde trefwoorden 
nog twee kenmerken toevoe-
gen: ‘vriendschap’ en ‘liefde’. 
Het koor zingt hierover ook 
regelmatig: ‘Daar waar vriend-
schap heerst en liefde, daar 
is God’. Of je nu met elkaar 
repeteert, na afloop eens 
een lekker glaasje wijn of fris 
drinkt, gezellig met elkaar 
wat bijkletst of tijdens een 
viering vierstemmig zingt, tel-
kens mag doorklinken: ‘geef 
wat je ontvangt, ontvang wat 

Mag de jubileumviering op 8 juni worden ervaren als een open uitnodiging naar ieder die graag wil zingen en 
zich wil aansluiten bij dit jubilerende Mariakoor dat vriendschap en liefde hoog in het vaandel heeft staan!

PLANTENVERKOOP LOURDES
Plantenliefhebbers opgelet: het is weer tijd om uw tuin of 
balkon vol te zetten met prachtige planten en wij gaan u 
hierbij helpen, want we staan twee weekenden achterin 

de kerk met onze planten-
verkoop waarvan we met de 
opbrengst zoveel mogelijk 
zieken naar Lourdes kunnen 
laten gaan! 

We staan 4 en 5 mei in de 
Mariakerk en 11 en 12 mei 
in de Laurentiuskerk: vóór 
en ná de viering, maar u 
mag ook op zaterdagmiddag 
vanaf 14.00 uur al komen. 

De familie Sap voorziet ons ook dit jaar weer van de 
prachtigste planten. De kerk ziet er dan uit alsof het een 
tuincentrum is! Zo heeft iedereen er twee keer plezier 
van: u helpt de medemens en u heeft de hele zomer ple-
zier van uw planten.

Dit jaar gaan we van 21 tot 26 september naar Lourdes. 
Wilt u mee, of weet u iemand die mee wil of wilt u infor-
matie, belt u dan naar Bets Portegies, tel: 235573 of 
Joke Hoogeland, tel.: 243970.

Joke Hoogeland

ALLERHEILIGSTE
De uitstelling van het 

Allerheiligste vindt plaats 
elke eerste vrijdag van de 

maand in de Laurentiuskerk 
van 13.30 tot 15.30 uur. 



De duisternis van Moe-
der Teresa
Ik vind het mooi om over 
mijn favoriete heilige te 
vertellen: Moeder Teresa 
van Calcutta. Zij is voor 
de meeste mensen van 
mijn leeftijd of ouder een 
bekend persoon, want voor-
dat zij stierf in 1997 was zij 
in de hele wereld bekend. 

Op jonge leeftijd kwam zij 
als zuster in India terecht. 
Eerst was zij lerares, maar 
later ging zij voor de aller-
armsten zorgen. Maar één 
aspect van haar leven werd 
pas na haar dood bekend. 

Uit haar brieven kwam iets 
naar voren dat voor bijna 
iedereen verborgen was: 
Moeder Teresa die zo goed 
voor de armen was, ging 
zelf door een jarenlange 
duisternis. 

Mensen ervoeren God door 
haar heen, maar voor haar-
zelf leek God afwezig te 
zijn. Zij vertrouwde hele-
maal op God, maar jaren-
lang voelde zij niets. Terwijl 
Hij toen zij jong was altijd 
zo dichtbij leek te zijn.

Geloven is moeilijk in 
onze tijd
In onze tijd merken mensen 
vaak maar weinig van God. 
Velen voelen zich zwak en 
alleen in hun geloof, omdat 
het niet door hun omgeving 
wordt gedragen. Geloof 
lijkt iets van vroeger te zijn 
geworden. 

Het woordje “nog”
Je kunt dat merken aan 
het woordje “nog” dat 
heel vaak wordt gebruikt. 

“Geloof jij nog in God? 
Bidden jullie nog voor het 
eten? Onze kerk is nog niet 
gesloten. Zijn jullie kinde-
ren nog gedoopt?” Onze 
woorden verraden dat wij 
God en het geloof als iets 
van het verleden zien.

Hemelvaart en 
Pinksteren
Als je denkt aan Hemel-
vaart dan lijkt het ook zo te 
zijn: Jezus stijgt op naar de 
hemel en laat ons alleen 
achter. Na Zijn dood en ver-
rijzenis verscheen Jezus 
aan zijn leerlingen, maar 
daarna heeft Hij ons ver-
laten. 

Maar zo is het niet: God 
heeft ons niet verlaten! 

Nadat Jezus naar de hemel 
is gegaan, heeft Hij een 
Helper naar ons toege-
stuurd: De H. Geest. Jezus 
is niet van ons weggegaan, 
maar Hij is voor ons uit 
gegaan. Hij heeft de H. 
Geest gezonden om ons de 
weg te wijzen om Hem te 
volgen. 

Door de H. Geest is Jezus 
nog steeds bij ons: door 
het gebed, in andere men-
sen en in de Sacramenten.

Het voorbeeld van 
Moeder Teresa
Moeder Teresa voelde lange 
jaren niets van God, maar 
haar geloof werd er niet 
minder om. De grootste 
armoede die een mens kan 
overkomen, is om zonder 
God te leven. Iets van die 
armoede heeft zij ervaren. 

Houvast
Maar ondertussen greep zij 
zich vast aan Jezus’ aanwe-
zigheid in de allerarmsten 
en in de Eucharistie. Dat 
was haar houvast in de 
duisternis. Zo heeft de H. 
Geest haar geleid op haar 
weg naar de hemel. 

Wij mogen dat voorbeeld 
volgen door ons niet te 
laten overmeesteren door 
het gevoel alleen te staan 
in het geloof. 

Gods aanwezigheid
Laten we de ogen openen 
voor Gods aanwezigheid 
ook in onze tijd. In Zijn 
aanwezigheid in de jonge 
mensen die weer begin-
nen open te staan voor 
het geloof, in Zijn blijvende 
aanwezigheid in de Sacra-
menten en in onze mede-
mensen.

Moge de H. Geest ons 
sterken en nieuw leven 
geven!

Hartelijke groet, 
ook namens Deken 
Ton Cassee en de 
regiopastores,

Teun Warnaar
Kapelaan

De maand mei is de maand 
van het feest van de Eerste 
H. Communie! De ouders/
verzorgers hebben op 7 mei 
de ouderavond om 20.00 uur 
in de Esplanadezaal van de 
Mariakerk en zij krijgen de 
laatste informatie omtrent de 
feestelijke zondag. De kinde-
ren doen echter in hun eigen 
Parochiekerk de Eerste H. 
Communie. Voor de kinderen 
die in de Mariakerk hun com-
munie doen is dit op zondag 
19 mei, in de Agathakerk op 
26 mei en in Uitgeest op 2 
juni.

Voor alle vieringen gaat een 
ingehuurde fotograaf zorg-
dragen voor foto ś van de 

Met de kinderen van de KiCa-
Club zullen we op bezoek gaan 
in onze eigen Laurentiuskerk.  
Eerst gaan we kijken naar 
het filmpje “Even rondneu-
zen in Gods huis” en daarna 
gaan de kinderen in kleine 
groepjes naar de kerk met 
een “checklijst” van dingen 
die we net hebben gezien en 
die in een kerk ‘horen” te zijn. 
Is onze Laurentiuskerk een 
“typisch” katholieke kerk? Ja, 
hoor!: een haan op de toren, 
klokken, grote deuren, een 
kruis, het Tabernakel en de 
Godslamp, een lessenaar, 
een altaar, de Paaskaars, het 
orgel, de Doopvont, de glas-
in-lood ramen met Bijbelse 
figuren, beelden van Heiligen 
en van Maria, een kruisweg 
en nog veel meer dingen! We 
hopen op een gezellige en 
leerzame avond

Pilar Casanova 

gebeurtenis; dit om ervoor te 
zorgen dat de rust tijdens de 
viering gewaarborgd blijft. De 
familie hoeft dus zelf geen 
foto ś te maken en kunnen 
in de banken blijven zitten. 
De kinderen worden met hun 
gezin een uur voor aanvang 
in de kerk verwacht om geza-
menlijk op de foto te gaan en 
ook rustig voorbereid te zijn 

op de Eucharistieviering. Alle 
kinderen hebben daarin een 
taak gekregen en het Jeugd-
koortje De Heemsklokjes zal 
zingen. 

Wij hopen dat de communie-
zondag een plezierige herin-
nering voor de kinderen wordt 
en dat zij daarna nog graag 
en vaak in de kerk zullen 
komen.

Voor informatie kun u onder-
getekende bellen of mailen 
naar eerstecommuniegroep@
gmail.com. 

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

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

KICA-NIEUWS

Woensdagavond 8 mei 
komen de vormelingen 
weer samen. Het thema is 
“Bisdom en Bavodag”.
Ook komt er iemand uitleg 
geven over het gekozen pro-
ject Stichting “FroJa Malawi” 
waarvoor de sponsor-puzzel-
fietstocht door de duinen is 
op zaterdag 25 mei. 

De vormelingen krijgen een 
inschrijfformulier mee om 
sponsoren te vinden. We 
hopen dat u de kinderen door 
uw financiële bijdrage helpt 

om veel geld op te halen. 

Op zaterdag 25 mei komen 
de vormelingen voor het 
laatst bij elkaar, voordat zij  
het H. Vormsel zullen ont-
vangen. Het hele programma 
is nu nog niet bekend, maar 
in ieder geval wordt de puz-
zelfietstocht voor het goede 
doel gehouden.

De Vormselviering is op zater-
dagavond 1 juni om 19.00 
uur in de Agathakerk aan de 
Breestraat in Beverwijk en wij 
nodigen u van harte uit hierbij 
aanwezig te zijn. 

Dit jaar is de Bavodag ná 
het vormsel op zaterdag 
22 juni, de jongeren gaan 
een spannende dag beleven 
in de kathedrale basiliek te 
Haarlem.

NIEUWS REGIO-VORMSELGROEP

EUCHARISTIE-
VIERING 
HUIZE ST. AGNES
Iedere woensdagochtend 
om 10.00 uur is er in Huize 
St. Agnes een Eucharistie-
viering. Wie deze viering 
wil bijwonen, is van harte 
welkom en na afloop wordt 
er gezamenlijk een kopje 
koffie gedronken.

KLEUTERCATECHESE
De Catechese Club voor de aller-
kleinsten is, sinds november, 
iedere laatste woensdag van de 
maand bij elkaar geweest in de 
Esplanadezaal van de Mariakerk. 
Het is een genot om met deze 
kinderen te werken: ze zijn heel 
enthousiast, reuze nieuwsgierig 
en ze stellen vragen en geven antwoorden waar een theo-
loog van zou staan te kijken! Heerlijk om te zien hoe ze het 
geloof aanvaarden. Zij komen om te leren, maar wij leren 
juist een heleboel van hen! 

Tijdens de middagen vertellen we een verhaal uit de Bijbel, 
we spelen daarna het verhaal na of doen een spelletje om 
de boodschap door te geven. Daarna gaan we knutselen 
en er wordt altijd een prachtig knutselwerkje gemaakt, 
waarmee ze nog een tijdje terug kunnen denken aan het 
verhaal. Een verslagje met foto’s van de middagen is op 
de Facebook pagina Youth0251 te zien. 

U kunt ons laten weten of uw kind mee wil doen door een 
mailtje te sturen naar Pilar Casanova, e-mail pilar.casa-
nova@xs4all.nl. Tot woensdagmiddag 29 mei van 15.30 tot 
17.00 uur!

Pilar Casanova en Daniëlle Vellema

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

www.laurentius-maria.nl



UIT HET BESTUUR

De vergadering van het 
Locatieteam Heemskerk van 
4 april wordt geopend door 
Deken Ton Cassee. Vooruit-
lopend op het Hoogfeest van 
Pasen spreekt hij een gebed 
uit ‘Dat er licht mag zijn’. 
Een beetje licht te zijn voor 
de wereld, door wat je doet, 
door niet te dwalen, maar 
in de omgang met elkaar te 
werken aan vriendschap en 
vrede. 

Als u dit leest hebben we 
het Paasfeest alweer achter 
de rug en gaan we op weg 
naar Pinksteren, het feest 
van de uitstorting van de 
Heilige Geest.

Pastorale zaken
Op woensdag 3 april heeft 
de Vastenactie-maaltijd 
plaatsgevonden. Tijdens een 
goed bezochte bijeenkomst 
mocht een opbrengst van 
e 422 voor het vastenactie-
project worden bijgeschre-
ven: de Lideta Mariam 
Highschool in Alitena, 
gelegen in Noord-Ethiopië, 
de geboortestreek van 
Kapelaan Tesfay uit Edam. 
Tegelijkertijd mocht voor dit 
project een mooie gift van 
e 2.000 worden ontvan-
gen. Ondergetekende zal in 
mei samen met de andere 
bestuursleden van de Stich-
ting “RKVV DEM steunt Ethi-
opië” voor de achtste keer 
een bezoek brengen aan de 
gesponsorde projecten in dit 
Afrikaanse land. 

Kapelaan Teun Warnaar 
meldt dat hij al diverse scho-
len heeft ontvangen in zowel 
de Laurentius- als de Maria-
kerk met als thema ‘Bijbel 
en Pasen’. Hij signaleert veel 
enthousiasme bij de deel-
nemers. Ook mooi om te 
constateren: Pilar Casanova 
is begonnen met het geven 
van catechese aan de klas-
sen van de Lunetten basis-
school. Veel succes met 
dit nieuwe initiatief Pilar! 
Tenslotte in deze paragraaf 
zeker ook vermeldenswaard: 
het project “Teens get 
Together” in Nieuwe Niedorp 
is bezocht door maar liefst 
85 tieners, waarvan acht uit 
onze regio! 

PCI/LCI
Door de verhuizing van 
Gerard Anink naar Brabant 
is de overkoepelend PCI 
en de LCI Heemskerk zijn 
voorzitter kwijtgeraakt. Ook 
Richard Numan heeft aan-
gegeven te moeten stoppen 
met zijn werk voor de PCI 

en LCI in verband met zijn 
theologiestudie. Inmiddels 
heeft zich bij ondergeteken-
de één nieuwe kandidaat uit 
Heemskerk gemeld en gaan 
we ook in het Bestuur van 
het samenwerkingsverband 
de invulling en rolverdeling 
bespreken.

Rekening & 
Verantwoording 2018
Penningmeester Hans Duin 
geeft een uitvoerige toelich-
ting op de jaarrekening 2018 
en presenteert daarbij een 
aantal lange-termijn-over-
zichten. Bijzonder verheu-
gend is dat het afgelopen 
jaar de Kerkbijdragen weder-
om op peil zijn gebleven, 
onlangs het lagere aantal 
deelnemers. 

De kascommissie bestaat 
dit jaar uit de heren Sander 
Zegwaard en Jan Elst. Beide 
heren worden vriendelijk 
bedankt voor hun controle-
rende werkzaamheden! 

Een dankwoord is zeker ook 
op zijn plaats voor Frank 
Sturkenboom, die nu Navi-
sion na vijf jaar ‘aan de kant’ 
is gezet, de overgang naar 
een nieuw financieel soft-
warepakket Exact in goede 
banen mag leiden. Veel suc-
ces hiermee, Frank, en dank 
voor de aanwending van al je 
boekhoudkundige talenten!

Parochiecentrum 
Pancratius in 
‘een nieuw jasje’ 
Het Parochiecentrum van 
de Castricumse Pancratius-
kerk is zowel beneden als 
boven prachtig opgeknapt en 
geschilderd. Ook de nieuwe 
gordijnen dragen bij aan het 
sfeervolle Parochiecentrum. 

Het Secretariaat heeft een 
mooi onderkomen gekregen. 
Vast en zeker zal dit bijdra-
gen aan een moderne en 
prettige werksfeer. 

Mede met dank aan de 
inzet van vrijwilligers kon 
deze klus worden geklaard. 
Chapeau! Het Bestuur van 
het samenwerkingsverband 
wenst alle gebruikers van 
het vernieuwde Parochiecen-
trum een genoeglijk onder-
komen!

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.

De KBO (Katholieke Bond 
voor Ouderen) is een maat-
schappelijke belangenorga-
nisatie van en voor senioren, 
van wie er velen parochiaan 
zijn van onze Parochie en 
wordt bestuurd door vrijwil-
ligers. 

De KBO werkt samen met de 
PCOB (Protestants-Christelij-
ke Ouderen Bond) en samen 
hebben zij ook landelijk een 

Vertrekdatum bedevaart:
• Wo. 21 t/m za. 24 augustus

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

belangrijke stem in Den Haag. 
Zij behartigen uw belangen: 
zorg, inkomen, veiligheid en 
mobiliteit, hulp en advies 
via de KBO-servicelijn, korting 
op uw zorgverzekering, op 
producten, diensten en hulp 
bij gebruik van digitale 
apparaten en altijd dichtbij! 
U ontvangt 10 keer per jaar 
het ledenmagazine en het 
blad “Grijs/Wijs”.  

Het lidmaatschap kost 
€ 24 per jaar. 
Aanmelden kan bij J. van 
Eerden, tel.: 675 859 of per 
e-mail: hans@timmer.com 
(secretaris).

BEDEVAART BEAURAING

60+? WORD DAN LID VAN 
KBO HEEMSKERK! 

Aan de Vastenactie-maaltijd op 3 april namen zo’n 30 per-
sonen deel. We hadden op iets meer mensen gehoopt, maar 
het was toch een mooi aantal. Na een kort woordje om het 
project nogmaals wat toe te lichten, werd de maaltijd vooraf-
gegaan door een gebed van Deken Cassee. Er was heerlijke 
groenten- en pindasoep gemaakt door Joke Hoogeland en Elly 
Dantuma en brood met kaas, worst en jam. Als toetje waren 
er nog appels en mandarijnen. Al met al een geslaagde maal-
tijd! 

De vrijwillige bijdrage aan de maaltijd bracht het mooie 
bedrag op van € 422. Ook is er nog een gift van € 2.000 bin-
nengekomen voor ons project. Hartelijk dank hiervoor!

Toen de kinderen van het Jeugdkoor ‘De Heemsklokjes’ de 
foto’s van het project, de R.K. Lideta Mariam school, zagen, 
vonden ze dat zij ook wat voor de kinderen van de school 
moesten doen. Ze vonden de toiletten daar erg slecht en 
besloten na overleg € 150 te schenken aan de school. Ver-
gezeld van een mooie kaart met de namen van de kinderen 
werd het geld door Marianne van Gemert aan mij overhan-
digd. Ik wil de kinderen van het koor en ook Marianne heel 
hartelijk bedanken hiervoor. Geweldig! De kaart is naar Kape-
laan Tesfay gestuurd voor de kinderen in Ethiopië. 

Lydia Vergouw

VERHUISBERICHT PASTOR WIGCHERT
Per 1 mei 2019 is het nieuwe adres van Pastor Wigchert:

Pastor Engelbert Wigchert
Lodewijk van Deyssellaan 138
1985 CP Driehuis
Tel.: 06 - 42 44 48 01
E-mail: engelbertlies@hetnet.nl

HEMELVAART
DE KRACHT VAN 
HET KLEINE
God, onze Vader,
op dit feest van 
Hemelvaart
verheugen wij ons 
dat de naar beneden 
trekkende krachten in
Jezus’ leven niet het 
laatste woord hadden.

Wij bidden U en zijn 
U dankbaar
dat er toekomst is 
voor alle mensen,
dat er een weg is tot 
leven,
door duisternis en 
dood heen,
de weg die Hij is gegaan.

Wij bidden U:
laat ons Jezus’ keuze 
tot de onze maken,
zijn keuze voor de 
armen en verdrukten,
zijn keuze voor de 
kleinen en geringen.
Wil zijn licht op ons 
allen overdragen.

Wij bidden U:
voor allen die zware 
lasten dragen:
dat ze met vertrouwen 
mogen opzien naar U
en oog krijgen voor het 
licht dat
veel mensen in hun 
omgeving uitstralen.

Dit alles vragen wij U
In naam van Jezus,
die ons is voorgegaan 
naar U. 

Amen.

Op maandag 13 mei kunt u 
om 20.00 uur luisteren naar 
de Eucharistieviering van 
zondagochtend 12 mei vanuit 
de Laurentiuskerk m.m.v. 
het Dameskoor. 

Na deze viering zal Ton Put-
ter doorgaan met de verhalen 
over de apostelen. Na de 
H. Petrus en de H. Jacobus 
volgt nu de H. Johannes,
o.a. schrijver van het vierde 
Evangelie. 

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

HEEMSKERK FM

OPENINGSTIJDEN KERKHOF: 
van 9.00 tot 17.00 uur



Uit het Doopboek
31 mrt. Lani Lugo Y Moreira
 Jan v. Bergenstr. 48

Uit het Huwelijksboek
31 mei Huwelijk 
 Anabel van Dam 
 en Juriaan Visser
 Katschip 45, Enkhuizen
 Laurentiuskerk, 14.00 u.

Uit het Rouwboek
15 mrt. Cäcilia Motz-Zimmer
 (90)
 Büllerlaan 15, 
 Beverwijk
18 mrt. Adrianus Bruin (73)
 Hertogenven 44
30 mrt. Cornelia Klarenaar-
 Knijnenburg (97)
 Westerheem 24
3 april Annie Blankendaal-
 Borst (84)
 Poelenburglaan 26
12 april Maria Moens-
 Huguenin (86)
 R. Manussingel 122

Opbrengst collectes
16/17 mrt. 3  744,90
23/24 mrt. 3  756,10
30/31 mrt. 3  660,73
6/7 april 3  741,42

Kerkbijdrage
Op 9 april jl. is de stand 
gekomen op 3 57.331,59. 
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
Wilma Groot, lid, Uitgeest
Cees Deijle, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, 
Castricum
Gerard Veldt, penningmeester, 
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, gedele-
geerd voorzitter
Rita Dufrenne, lid 
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

3-7 mei Bedevaart naar Banneux
7 mei Ouderavond Eerste H. Communie 
 (Mariakerk, 20.00 uur)
8 mei Bijeenkomst vormelingen
4-5 mei Plantenverkoop Lourdes in Mariakerk
11-12 mei Plantenverkoop Lourdes in Laurentiuskerk
13 mei Uitzending Heemskerk FM (vanaf 20.00 uur)
19 mei Eerste H. Communieviering Mariakerk 
25 mei Sponsorfietstocht door de duinen
26 mei Eerste H. Communieviering Agathakerk Beverwijk
29 mei Kleutercatechese (Mariakerk, 15.30-17.00 uur)
1 juni Vormselviering (Agathakerk Beverwijk, 19.00 uur)
2 juni Eerste H. Communieviering Uitgeest
22 juni Bavodag Haarlem

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

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
Samenzang

Za. 11 mei 
18.45 uur

Zo. 12 mei
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor (dames): 
Missa in honorem Beatae 
Mariae Immaculatae van Mawet

Za. 11 mei 

Zo. 12 mei 
11.00 uur

Geen viering
 

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 18 mei

Zo. 19 mei
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Laurentiuskoor: 
Messe brève van Gounod

Za. 18 mei
18.45 uur

Zo. 19 mei
11.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Eerste H. Communieviering
Kapelaan Warnaar
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Za. 25 mei
18.45 uur

Zo. 26 mei
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Woord- en Communieviering
Diaken De Haas
Samenzang met cantor

Za. 25 mei

Zo. 26 mei
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee
Koor Interrmezzo

Wo. 29 mei

Do. 30 mei
10.30 uur
Hemelvaart

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor: 
Missa brevis van Picka

Wo. 29 mei
19.00 uur
Hemelvaart

Do. 30 mei

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Geen viering  

Za. 1 juni
18.45 uur

Zo. 2 juni
09.30 uur

Woord- en Communieviering
Diaken De Haas
Samenzang

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

Za. 1 juni

Zo. 2 juni
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang

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

viering, Deken Cassee. 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. 30 mei).

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 10 (juni-aug.) 13 mei
Nr. 1 (september) 19 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.   

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 bij-
zonderheden of wensen?

Laat het graag even 
weten aan het Parochie-

secretariaat, tel.: 232220.

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. 


