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DE ATTENTIEGROEP

van verschillende materialen. 
De basis is uiteraard papier 
of karton. De standaardkleur 
is wit, maar tegenwoordig 
worden vaak alle kleuren van 
de regenboog gebruikt. De 
dames zijn heel creatief en 
voor het versieren van de 
kaarten hebben zij veel vari-
aties. Zo zijn Henny en Bep 
gespecialiseerd in borduur-
werk dat zij op de kaarten 
aanbrengen. Dat is een klus 
die aardig wat tijd kost, want 
eerst moet het patroon op de 
kaart worden geprikt en dan 
wordt met naald en draad de 
versiering zorgvuldig aange-
bracht. 

Een andere variant is een 
kaart met een afbeelding die 
gemaakt is van gevouwen 
theezakjes. Dat is de specia-
liteit van Nienke, die hiervoor 
thuis het meeste voorberei-
dende vouwwerk doet. Maar 
er zijn ook kaarten met een 
zogenaamde “3-D-print”. Dat 
zijn plaatjes van bloemen, 
dieren of anderszins die 

Een mooie wenskaart ontvangen bij een verjaardag, 
ziekte of rouw is voor iedereen fijn, want dan weet je 
dat er mensen zijn die aan je denken en met je meele-
ven. In onze Parochie is er een groepje dames, dat deze 
kaarten met liefde en zorg maakt: de Attentiegroep. 

laagje voor laagje op de kaart 
worden aangebracht en zo 
het effect teweegbrengen dat 
de afbeelding “eruit springt”. 

De materialen ontvangen zij 
vaak van parochianen die 
bij het “ontspullen” dingen 
overhouden die niet meer 
gebruikt worden. En een deel 
kopen ze zelf in. Zij declare-
ren dit niet bij de Parochie, 
maar beschouwen dit als hun 
sponsorbijdrage aan het goe-
de doel!

Trouwe werksters
De Attentiegroep kan worden 
beschouwd als een groep 
trouwe werksters, want de 
leden zijn allemaal al jaren 
bij dit mooie en kunstzin-
nige werk betrokken. In het 
gesprek vertellen de dames 
dat zij geen van allen oor-
spronkelijk uit Heemskerk 
komen. De geboortewiegjes 
hebben op heel verschillende 
plaatsen gestaan: Haarlem, 
Moordrecht, Bussum, Limburg 
en zelfs België! Maar inmid-
dels wonen zij allemaal al de 
meeste tijd van hun leven 
in ons mooie Heemskerk en 
voelen zij zich helemaal thuis 
in onze Parochie. Als groep 
hebben zij onderling een heel 
goede band en de tweewe-
kelijkse bijeenkomsten op de 
dinsdag zijn eigenlijk gewoon 
gezellige uitjes! 

De dames zijn op verschil-
lende manieren bij deze 
werkgroep terecht gekomen. 

Enkelen van hen zijn er - 
zoals dat vaak gaat - “via-
via” bij gevraagd. Eén van de 
dames vertelt dat de Pastoor 
haar elf jaar geleden, na het 
overlijden van haar man, 
gevraagd heeft of de Attentie-
groep iets voor haar was. En 
dat bleek dus het geval, want 
zij doet het werk, net als de 
andere leden, nog steeds met 
veel vreugde.

Verschillende kaartsoorten
De wenskaarten worden afge-
stemd op het doel waar deze 
voor gemaakt worden. Voor 
een rouwkaart is de kaart 
stemmig en ingetogen en voor 
een zieke is de kaart opbeu-
rend. Parochianen die de 
leeftijd van 75 jaar bereiken 
ontvangen een verjaardags-
kaart. Deze is dan vrolijk van 
karakter met frisse kleuren 
en een leuke afbeelding. Voor 
ieder lustrum daarna mogen 
de parochianen weer op een 
kaart rekenen, zodat ook 
op 80-, 85-, 90-jarige leef-
tijd een zelfgemaakte kaart 
door het Wijkcontact bezorgd 
wordt. Degenen die nog ouder 
mogen worden, ontvangen 
vanaf dat moment zelfs jaar-
lijks een kaart. Er is dus een 
flinke behoefte aan kaarten, 
maar de dames laten weten 
dat zij geen “kaartenfabriek” 
zijn. Het maken van een kaart 
kost namelijk zeker wel een 
uur en vaak nog langer, door 
al het gedetailleerde werk 
dat erbij hoort. Het is bij 
het maken van de kaarten 
overigens van belang dat er 
genoeg (dag)licht is, omdat 
anders de details en de kleu-
ren niet goed onderscheiden 
kunnen worden. Gelukkig 
rekenen zij geen uurtarief, 

want dan zou de kaart zomaar 
een paar tientjes kunnen kos-
ten. Nee, dit is niet het geval, 
want net zoals alle vrijwilligers 
in de Parochie doen zij hun 
werk “pro Deo”. 

Kaarsen en schelpen
Naast de wenskaarten beho-
ren ook “huwelijkskaarsen” 
en “geboorteschelpen” tot het 
domein van de Attentiegroep. 

De schelpen worden thuis 
beschreven door Gré Koele-
wijn, de dochter van Henny, 
die dankzij haar kalligrafieles-
sen nu op fraaie wijze teksten 
op de schelpen kan aanbren-
gen. Huwelijkskaarsen (een 
voorbeeld ligt op de tafel bij 
de bijgaande foto) worden 
aangeboden aan bruidsparen, 
maar ook aan echtparen die 
een jubileum van hun kerke-
lijk huwelijk vieren. 

Tot slot
Er worden aan mij nog enkele 
voorbeelden van de ver-
schillende soorten kaarten 
getoond. Op de foto staan 
deze op tafel opgesteld, 
waarbij het jammer is dat 
de Helm niet in “full-color” 
verschijnt, want dan zouden 
ze nog beter tot hun recht 
komen. 

Hoe dan ook, het is mooi om 
te zien dat dit werk gebeurt 
voor onze mede-parochia-
nen! Bij het afscheid laten 
de dames nog weten dat zij 
best nog wel wat versterking 
kunnen gebruiken. Geïnteres-
seerden kunnen zich melden 
bij het Parochiesecretariaat. 
Wie meldt zich aan?

Richard Numan

Even voorstellen
De Attentiegroep bestaat uit 
zes vaste leden: Nienke Tan, 
Henny Haan, Riet Jansen, 
Diny Hoogeboom, Bep de 
Gilder en Henni den Dunnen, 
waarvan Diny de coördinatrice 
is voor de voorbereidende en 
afsluitende werkzaamheden. 
Met dit groepje dames houd 
ik het interview, waarbij Nien-
ke helaas verhinderd was. 

Dit clubje komt elke twee 
weken op dinsdagochtend bij 
elkaar in het Parochiecen-
trum om samen aan de wens-
kaarten te werken. Dit doen 
zijn al heel wat jaren en nog 
steeds met veel plezier. Er is 
ook nog een dame die vanuit 
haar eigen huis een bijdrage 
levert: Rieky Zonneveld, die 
al 90 jaar is, maakt thuis rus-
tig haar kaarten en laat die 
dan bij het Parochiecentrum 
bezorgen. 

Materialen
Er wordt voor het maken van 
de kaarten gebruik gemaakt 

De creatieve dames van de Attentiegroep, met v.l.n.r. Bep de Gilder, Diny Hoogeboom, Henni den Dunnen, 
Riet Jansen en Henny Haan (Nienke Tan ontbreekt helaas op deze foto).

OPENINGSTIJDEN PAROCHIE-
SECRETARIAAT IN ZOMERVAKANTIE

In juni, 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 2 september en het Secretariaat is dan weer 

geopend van maandag t/m woensdag en vrijdag 
van 09.30 - 12.30 uur (donderdag gesloten).



Donkere dagen
Sinds ons Bisdom de nota 
heeft uitgebracht “kerk in 
een veranderende samenle-
ving” heeft ook de parochie 
Heemskerk ervaren dat die 
nota een andere kijk heeft 
dan Heemskerk. Ook wij 
zien dat de kerk krimpt, en 
dat waar ouders wegval-
len, de kinderen en klein-
kinderen dat niet zomaar 
overnemen. Maar als Loca-
tiebestuur is ons beleid dat 
er nog steeds een groep 
mensen present is die 
betrokken wil zijn bij “twee 
torens, één parochie". 

Onderhoud
Door de jaren heen is er 
zorggedragen voor onder-
houd en restauratie. Voor 
verbouwing of verandering 
is nooit één cent gekomen 
van ons Bisdom. Het rijks-
monument Laurentiuskerk 
krijgt wel subsidie van 
het Rijk of van de Provin-
cie. Ons motto is dat we 
beide kerken, zolang deze 
in gebruik zijn, ook blijven 
onderhouden en van onze 
kerken geen sterfconstruc-
tie maken. De nota “kerk in 
een veranderende samenle-
ving” leert ons dat de weg 
naar onderhoud zeer moei-
zaam is.

Lichtpuntjes
Dat ervoer ik bij het herstel  
van de toren van de Maria- 
kerk met vragen als waar-
om nog die toren handha-
ven, waarom nog drie klok-
ken, etcetera. In een over-
leg met Mgr. Punt ervoer 
ik wat lichtpuntjes. De 
toestemming werd ten leste 
gegeven en zelfs kwam er 
toestemming om alsnog 
het kruis van de kerk te 
vervangen door een nieuw 
veilig kruis. Zonder subsidie 
was de Parochie in staat 
de rekening te voldoen. Vol 
goede moed werd verlof 
gevraagd om met steun van 
Rijk en Provincie het onder-
houd van de Laurentiuskerk 
aan te pakken. Als extra 
onkostenpost werd ook 
de situatie van de ramen 
onverwacht op ons bord 
gelegd. Daar toestemming 
zeer lang op zich liet wach-
ten, gingen voorzitter Bert 
Jan Rozestraten en ik op 
bezoek bij de econoom en 
bij de Bisschop coadjutor. 

Tot een juist 
besluit komen
Daar kwam aan de orde dat 
met grote regelmaat Paro-

chiekerken worden onttrok-
ken aan de eredienst en 
dat ook Heemskerk in de 
nabije toekomst aan één 
kerk genoeg heeft. Ons 
werd met klem de vraag 
voorgelegd welke kerk dan 
onze keuze zou zijn. Als de 
keuze a of b is: waarom 
dan nu nog geld besteden 
aan een kerk die wellicht 
gesloten gaat worden? 

Noch de voorzitter, noch ik 
liet zich verleiden ter plekke 
onze keuze te maken. Onze 
reactie was en is dat we 
graag een weg zoeken om 
met elkaar te bezien wan-
neer we over een aantal 
jaren een keuze maken en 
welke argumenten er zijn 
om voor a of b te kiezen. 
Graag hopen we gaande-
weg op ieders medewerking 
om tot een juist besluit te 
komen. 

Dat deze donkere periode 
voor mij als dorpspastoor 
van Heemskerk niet een-
voudig is voel ik aan den 
lijve. Zeker als Deken weet 
ik van bakens willen en 
kunnen verzetten. Ik weet 
dat de kerk een kerk is in 
een veranderende samen-
leving, maar juist kijkend 
in het grote Dekenaat zie 
ik in Heemskerk - als ik 
weer denk aan de Goede 
week en Pasen - dat er 
nog steeds mensen zijn 
die in beide kerken aanvul-
lend aan elkaar waarmaken 
dat het huis een levend 
lichaam wordt als wij er 
binnengaan. Goed dat daar-
om de Laurentiuskerk nu 
toch in de steigers kan.

14 November
Op 14 november word ik  
75 jaar. Daar hoort bij over-
leg met de Bisschop en 
met hem heb ik besproken 
dat ik terugtreed als Deken 
en lid van het kapittel. Als 
Deken-emeritus blijf ik Pas-
toor van de regio Heems-
kerk en Beverwijk, samen 
met Pastoor Kaleab. De 
Bisschop benoemde mij bij 
mijn afscheid tot Erekanun-
nik.

Vrede en alle goeds,
mede namens Kapelaan 
Teun en Pastores regio

Ton Cassee,
Deken-pastoor

Het waren mooie commu-
nievieringen met als thema 
“het Mosterdzaadje”. Heel 
toepasselijk, want we hebben 
de kinderen een begin van 
het geloof proberen mee te 
geven. Een zaadje in het hart, 
dat met de hulp van Jezus, 
groter zal gaan groeien. 

Op zaterdag 15 juni is er voor 
de groepen Beverwijk en Uit-
geest nog een Quizmiddag, 
waarin we met leuke meer-
keuzevragen kijken wat de 
kinderen nog weten over de 
verhalen in het project. De 
kinderen die in Heemskerk 
hun Eerste Communie gedaan 

Tijdens de lintjesregen ver-
telde burgemeester Baltus 
dat ook aan zes burgers uit 
Heemskerk de lintjes met de 
Eer van Oranje Nasau werden 
uitgereikt. Geïnformeerd door 
het gezin van Koster Toon van 
Lieshout was ik present bij 
het opspelden. Prachtig mee 
te maken dat uit de grote 
kring van kerkvrijwilligers drie 
van hen gehuldigd werden. 

Koster Toon was met zijn 
vrouw Mien betrokken bij de 
bouw van de Mariakerk. Geld 
werd ingezameld om zo ook 
het prachtige glas-in-lood-
raam te kunnen realiseren. 
Later werd hij op verzoek van 
Pastoor Wenting koster. Dit 
bleef hij tot 2018. Gedurende 
vele jaren heb ik zijn trouw 
en grote vriendschap mogen 
ervaren. Tijdens mijn reizen 

hebben, komen op donderdag 
20 juni de quiz doen.

Op zondag 16 juni is de 
dankviering in de Mariakerk 
om 11.00 uur. De kinderen 
nemen dan hun mooi ver-
sierde doos met levensmid-
delen mee om deze te done-
ren aan de Voedselbank. Het 
jeugdkoor De Heemsklokjes 
zal deze laatste gezinsvie-
ring voor de zomervakantie 

weer zingen en wij willen hen, 
maar ook iedereen die dit 
jaar meegeholpen heeft om 
de kinderen te begeleiden op 
de weg naar de Eerste Heilige 
Communie, bedanken. Hope-
lijk gaan er ook kinderen door 
met de kindercatechese bij 
de KiCa-Club. Misschien zien 
zij ook een taak bij het koor 
of bij het dienen tijdens de 
kerkdiensten.

Tot ziens en een fijne
vakantie!

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

naar Vietnam of Lourdes 
zorgde Toon voor de Pasto-
rie van de Spoellaan. Dat bij 
de kerk ook breken en delen 
hoort deed Toon besluiten 
ook medewerker bij de Voed-
selbank te willen zijn.

Ook Tineke Brasser werd 
een lintje opgespeld. Zij 
geeft haar inzet aan jeugd 
en jongeren. Zij helpt bij de 
Marquetteloop. Ook geeft zij 

haar talenten aan de maan-
delijkse gezinsviering en is zij 
volop betrokken bij de viering 
op kerstavond, aanvankelijk 
in de Laurentius- en later in 
de Mariakerk als kinderen 
het kerstverhaal in woord en 
beeld laten zien.

Ook kreeg Lou Smits een 
koninklijke onderscheiding. 
Naast zijn grote inzet voor 
voetbalvereniging ADO (een 
“halve baan” per week) en 
al 30 jaar betrokken bij de 
Fietsvierdaagse, bracht hij 
ook 30 jaar en nu nog steeds 
ons parochieblad Helm rond.

Ik feliciteer u allen, mede 
namens onze gehele Paro-
chie, met deze prachtige 
onderscheiding.

Deken Ton Cassee

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

LINTJESREGEN IN DE PAROCHIE

KICA-NIEUWS

In juni gaan we met de kin-
deren van de KiCa-Club het 
seizoen feestelijk afsluiten. 
Zoals ieder jaar zullen we 
afscheid nemen van de oud-
ste kinderen. Zij krijgen hun 
KiCa-certificaat: wij wensen 
hen volgend jaar heel veel 
plezier en succes bij het voor-
bereiden op het Heilig Vorm-
sel. De overige kinderen krij-
gen in september weer een 
e-mail voor het volgend jaar 
en alle communicanten van 
2019 ontvangen ook een uit-
nodiging om mee te doen aan 
de KiCa-club.

We kijken terug op een 
geslaagd jaar. In september 
hadden we genoeg aanmel-
dingen (14!) om de groepen 

weer te splitsen. Ook bij-
zonder dit jaar is dat onze 
groep is versterkt met een 
aantal jonge vrijwilligers. 
Naast Daniëlle Vellema, die 
al jaren helpt tijdens de KiCa-
avonden, kregen we hulp van 
Jet, Sam en Brittany. We zijn 
erg blij met deze jonge vrij-
willigers die heel leuk mee 
doen met de kinderen. Dani-
elle, Jet, Sam en Brittany: 
bedankt! 
 
Op donderdagavond 27 juni 
van 18.30 tot 20.00 uur 
wordt er een oefenavond 
gehouden voor de commu-
nicanten van 2019 in onze 
KiCa-zaal in het Parochiecen-
trum van de Laurentiuskerk. 
Het wordt een gezellige avond 
waarbij wij hopen alle kinde-
ren enthousiast te maken om 
samen met alle andere kinde-
ren van de regio door te gaan 
met het verhaal van de Bijbel. 

We wensen alle kinderen en 
ouders een heel fijne zomer-
vakantie toe! 

Pepita en Pilar

ZATERDAGMIDDAG-
CONCERTEN 
ST. BAVO

Van harte 
aanbevolen: 
de Zaterdag-
middagcon-
certen in de 
Kathedrale 
Basiliek 

Sint-Bavo te Haarlem 
(t/m 29 september 2019). 
Toeging is gratis, vrijwillige 
bijdrage bij de uitgang. 
Aanvang 15.00 uur 
(m.u.v. 22 juni: 20.15 uur). 
Zie voor meer informatie: 
www.rkbavo.nl.

REGIO-VORMSEL-
VIERING 1 JUNI
Op zaterdag 1 juni is om 
19.00 uur in de St. Agatha-
kerk te Beverwijk de Regio-
vormselviering. Iedereen is 
van harte welkom.



UIT HET BESTUUR

De vergadering van het 
Locatieteam Heemskerk 
van 2 mei wordt geopend 
door Rita Dufrenne. Aan de 
vooravond van Pinksteren 
leest zij een gebed voor met 
als kernboodschap: ‘Kerk 
durven zijn. Doen als Hij: 
zorgen voor mensen. Doen 
als Hij: de dood overwinnen 
en verrijzen. Doen als Hij: 
de geringe verheffen. Alleen 
durven zijn, om opnieuw te 
weten dat je er niet alleen 
voor staat.’ Mogen we met 
die gedachte tijdens het 
hoogfeest van Pinksteren 
de Geest echt een kans 
geven! Vervolgens fijn om 
te constateren dat Deken 
Ton Cassee en Kapelaan 
Teun Warnaar met genoegen 
terugkijken op het goede 
kerkbezoek tijdens de Goede 
Week en de Paasvieringen in 
Heemskerk.

Veiligheid: 
een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid!
Op uitnodiging spreken we 
met onze veiligheidsdeskun-
dige John-Peter Blankendaal 
en all-round vrijwilligster Lidy 
Bosch over het afsluiten van 
de tussendeur van de hal 
naar de sacristie en de toe-
gangsdeuren van de Maria-
kerk. Afgesproken wordt 
dat tijdens het gebruik van 
de kerkruimten door werk-
groepen beide deuren nooit 
tegelijk gesloten mogen 
zijn, zodat er altijd nog een 
vluchtroute open is. Dit 
besluit zal ook aan anderen 
worden gecommuniceerd en 
John-Peter gaat bij de tus-
sendeur uit voorzorg nog een 
nood-sleutelbox ophangen. 

Daarnaast wordt bijzondere 
aandacht gevraagd voor de 
overlast van hangjeugd bij 
de brandtrap van het Paro-
chiecentrum Laurentius-
kerk. Regelmatig wordt er 
veel rommel aangetroffen, 
waaronder uitgebrande luci-
ferdoosjes. Ook is er met 
graffiti gespoten. De politie 
is inmiddels ingelicht en we 
gaan onderzoeken of er nog 
aanvullende maatregelen 
genomen kunnen worden 
om deze ongewenste situ-
atie naar tevredenheid op te 
lossen. 

Verhuisbericht 
Engelbert Wigchert
Van Engelbert Wigchert ont-
vingen wij het bericht dat hij 
met ingang van 1 mei is ver-
huisd naar een appartement 
bij serviceflat De Luchte in 
Driehuis. Na een zeer lange 
periode met zijn echtgenote 

Lies in Santpoort gewoond 
te hebben, heeft hij uitein-
delijk toch de stap gezet om 
te gaan verhuizen. Namens 
onze Heemskerkse Parochie-
gemeenschap wensen wij 
hem veel woongenot in De 
Luchte toe en wij hopen hem 
nog regelmatig in één van 
onze Heemskerkse kerken te 
mogen begroeten!

Start onderhouds-
werkzaamheden 
Laurentiuskerk
Op maandag 6 mei heeft 
een startbespreking plaats-
gevonden met aannemer 
Akerbouw uit Uitgeest. Dit 
bedrijf zal vanaf maandag 
3 juni het geplande onder-
houd van de Laurentiuskerk 
uitvoeren. De doorlooptijd is 
16 weken (zonder rekening 
te houden met de bouwvak-
periode). De voorgenomen 
restauratie van de glas-in-
loodramen wordt een sepa-
raat project. Na het opknap-
pen van de klokkentoren van 
de Mariakerk mag na verkre-
gen goedkeuring van de staf 
van het Bisdom nu het groot 
onderhoud aan de Lauren-
tiuskerk uitgevoerd worden. 
Sluiting van een kerk in 
Heemskerk is daarmee de 
eerstkomende jaren niet aan 
de orde, maar we moeten 
ons op verzoek van het Bis-
dom wel gaan voorbereiden 
op de vraag welke Heems-
kerkse kerk in de toekomst 
de regiofunctie zal krijgen. 
Het antwoord op deze vraag 
is beslist niet eenvoudig en 
vereist ook tijdig overleg en 
afstemming met onze paro-
chianen. Het Locatieteam 
gaat in het tweede halfjaar 
2019 een stappenplan uit-
werken en zal daarbij ook 
externe deskundigheid inroe-
pen.

Zomervakantie in aantocht
De eerstvolgende editie 
van Helm verschijnt begin 
september. Deze uitgave 
van het Parochieblad is 
dus bestemd voor een peri-
ode van drie maanden. Wij 
hopen op een fraaie zomer 
en wensen u alvast veel ple-
zier en genoegen tijdens de 
naderende zomervakantie! 

Volgende vergaderingen
Het Bestuur van het samen-
werkingsverband komt op 
woensdag 29 mei bijeen. 
Het Locatieteam Heemskerk 
vergadert op donderdag 20 
juni.

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Ben jij degene die onze broe-
derschap wil komen verrij-
ken? De monniken van de 
abdij van Egmond nodigen je 
uit om dit pad te verkennen. 
Van 7 t/m 9 juni geven zij jou 
de kans om een weekend 
lang met hen mee te leven in 
de abdij van Egmond. Je treft 
een gemeenschap van mon-
niken die leeft in vriendschap 
met Jezus, die samen bidt en 
werkt. Zij leven in eenvoud en 
dragen het lief en leed van 
de wereld in gebed met hen 
mee. Zij hebben hart voor 
onze aarde en voor allen die 
haar bewonen. Deze dagen 

In Beauraing aan de rand van 
de Belgische Ardennen is 

De Parochiebedevaart naar 
Lourdes is dit jaar van 
zaterdag 21 t/m donderdag 
26 september. 
Als u mee wilt, dan kunt u 
zich nog aanmelden. Er zijn 
nog plaatsen vrij. 

De kennismakingsavond is 
woensdag 21 augustus om 
19.00 uur in de Mariakerk en 
op woensdag 11 september is 
om 19.00 uur in de Mariakerk 
de Lourdesmis ter voorberei-
ding op de reis. Liturg is pas-

willen zij samen met jou op 
zoek gaan om in de toekomst 
samen het evangelie vorm 
kunnen geven. Ze leiden je 
graag rond om alle aspecten 
van hun leven van binnenuit 
te leren kennen. Uiteraard zijn 
zij ook benieuwd naar jouw 
inbreng en vragen. Jij bent 

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:
Wo. 21 t/m za. 24 augustus

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

toor Van der Linden die tevens 
geestelijk begeleider is.

Bets Portegies, tel.: 235573
Joke Hoogeland, tel.: 243970

hun gast en je hoeft alleen je 
ziel mee te nemen.

Ontvangst is vrijdag 7 juni 
tussen 15.00 en 16.30 uur. 
Vertrek is zondag 9 juni om 
15.00 uur.
Je verblijft in een gastenka-
mer van de abdij, maar je 
deelt het monnikenleven van 
meer nabij.

Voor aanmelding telefoon: 
072-5061415, e-mail: 
gastenpater.adelbertabdij@
xs4all.nl. 
Zie voor meer informatie ook: 
www.abdijvanegmond.nl. 

“KOM EN ZIE”-WEEKEND ABDIJ EGMOND 7 T/M 9 JUNI

BEDEVAART BEAURAING: AANMELDEN KAN NOG STEEDS! 

PAROCHIEBEDEVAART LOURDES

Als eerste wil ik u de eindopbrengst van de Vastenactie 2019 
doorgeven. Dit jaar is het mooie bedrag van € 3.471,82 door 
onze Parochie bijeen gebracht voor de R.K. Lideta Mariam 
school in het noorden van Ethiopië. Het geld dat door u is 
overgemaakt is hier niet bij opgeteld en ten tijde van het 
schrijven van het stukje is het bedrag vanuit de kindercate-
chese nog niet bekend. Heel hartelijk dank voor uw gave.

Zoals elk jaar is er ook dit jaar de Pinksteractie/Week Neder-
landse Missionaris (WNM). Deze week is van 1 t/m 9 juni. Het 
motto is: “Geloven in de ander”. Een wereldwijde Missie. 

De week van de Nederlandse Missionaris biedt een onmis-
bare ruggensteun aan de honderden missionarissen en mis-
sionair werkers die zich wereldwijd belangeloos inzetten voor 
anderen. Vanuit hun geloof werken zij aan een rechtvaardige 
wereld waarin ieder mens telt. Zij bestrijden samen met de 
lokale mensen armoede en onrecht. Dat is hun wereldwijde 
missie. De week van de Nederlandse Missionaris steunt deze 
mensen door bij te dragen aan hun persoonlijk welzijn. Ook 
maakt de WNM uitzending mogelijk van missionair werkers, 
jonge mensen die zich op een eigentijdse wijze inzetten voor 
hun medemens.

Steunt u de Pinksteractie met uw gift in de collecte of op 
rekeningnummer: NL30RABO 0171 211 111?

Lydia Vergouw-Dufrenne

PCI
De PCI (Parochiële Caritas 
Instelling) heeft als hoofd-
taak 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 reke-
ningnrummer NL73 ABNA 
0564439045 t.n.v. PCI 
Heemskerk of in de PCI-bus-
jes achterin beide kerken.

Uitzending vieringen: 
• Maandag 3 juni: viering  

2 juni vanuit Laurentiuskerk
• Maandag 24 juni: jubileum-

viering 55 jaar Mariakoor  
8 juni vanuit Mariakerk

• Maandag 15 juli: viering  
14 juli vanuit Laurentiuskerk

• Maandag 5 augustus:  
viering 4 augustus vanuit 
Laurentiuskerk

• Maandag 26 augustus: 
viering 25 augustus vanuit 
Mariakerk

De uitzendingen zijn van 
20.00 tot 22.00 uur en zijn 
te beluisteren via de kabel 
104.5 en via de ether FM 
107.4 en tevens digitaal op 
Ziggo kanaal 782.

HEEMSKERK FM

NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE 
VERNIEUWDE WEBSITE VAN 

ONZE PAROCHIE:
www.laurentius-maria.nl



Uit het Doopboek
28 april Maud Stam
 De Genestetstr. 17
12 mei Laurens Jansen
 Luxemburglaan 921

Uit het Huwelijks- 
en Jubileumboek
9 juni 60-jarig Huwelijk 
 echtpaar 
 Portz-Janssen
 Zamenhof 6
 Laurentiuskerk, 9.30 u.
29 juni Huwelijk 
 Marina Doua en 
 Edwin Schroers 
 Mozartstraat 102 
 Laurentiuskerk, 11.00 u.

29 juni Huwelijk Mai Lan Tran 
 en Tri Nguyen
 Geeststraat 7, 
 Heerhugowaard
 Laurentiuskerk, 15.00 u.

Uit het Rouwboek
20 april Catharina Kneppers-
 Westerburger (93)
 Huize St. Agnes, K209
30 april Cornelia Anema-
 Homminga (91)
 St. Agnesplants. 22
10 mei Simon Plijter (90)
 Westerheem 302 
10 mei Hendrik Riedé (92)
 Maerelaan 310

Opbrengst collectes
13/14 april 3  1.137,53
18 t/m 22 april 3  2.429,46
27/28 april 3  422,90
4/5 mei 3  582,75

Kerkbijdrage
Op 14 mei jl. is de stand 
gekomen op 3 59.741,02. 
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, 
gedelegeerd voorzitter
Rita Dufrenne, lid 
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 1 (sept.) 19 augustus
Nr. 2 (okt.) 16 september

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.   

Geef 
voor 
je kerk

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

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

Za. 1 juni
18.45 uur

Zo. 2 juni
09.30 uur

Woord- en Communieviering
Diaken De Haas/Samenzang

Eucharistieviering/Deken Cassee
Herenkoor: Gregoriaans

Za. 1 juni

Zo. 2 juni
11.00 uur

Geen viering 

Eucharistieviering/Kap. Warnaar
Samenzang

Za. 8 juni

Zo. 9 juni
09.30 uur
Pinksteren

Geen viering

Eucharistieviering/Deken 
Cassee Laurentiuskoor

Za. 8 juni
18.45 uur
Pinksteren

Zo. 9 juni
11.00 uur
Pinksteren

Eucharistieviering
Deken Cassee/Mariakoor
55-jarig jubileum Mariakoor

Eucharistieviering/Kap. Warnaar 
JKH

Ma. 10 juni Geen viering Ma. 10 juni
10.30 uur
Pinksteren

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Za. 15 juni
18.45 uur

Zo. 16 juni
09.30 uur

Eucharistieviering/Deken Cassee 
Samenzang

Eucharistieviering/Deken Cassee 
Laurentiuskoor/60-jaar zangjubi-
leum/95 jaar Clara Blommaert

Za. 15 juni

Zo. 16 juni
11.00 uur

Geen viering

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

Za. 22 juni

Zo. 23 juni
09.30 uur

Geen viering

Woord- en Communieviering
Diaken De Haas/Herenkoor: Greg.

Za. 22 juni
18.45 uur

Zo. 23 juni
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Za. 29 juni
18.45 uur

Zo. 30 juni
09.30 uur

Eucharistieviering/Deken Cassee 
Samenzang

Eucharistieviering/Kap. Warnaar
Samenzang/Cantor

Za. 29 juni

Zo. 30 juni 
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Za. 6 juli

Zo. 7 juli
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering/Deken Cassee
Laurentiuskoor

Za. 6 juli
18.45 uur

Zo. 7 juli
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee/JKH

Za. 13 juli
18.45 uur

Zo. 14 juli
09.30 uur

Eucharistieviering/Deken Cassee
Samenzang

Eucharistieviering/Deken Cassee
Samenzang/Cantor

Za. 13 juli

Zo. 14 juli
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Za. 20 juli

Zo. 21 juli
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering/Kap. Warnaar
Samenzang/Leden Herenkoor

Za. 20 juli
18.45 uur

Zo. 21 juli
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Za. 27 juli
18.45 uur

Zo. 28 juli
09.30 uur

Eucharistieviering/Deken Cassee
Samenzang

Eucharistieviering/Kap. Warnaar
Samenzang/Leden Herenkoor

Za. 27 juli

Zo. 28 juli
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Za. 3 aug.

Zo. 4 aug.
09.30 uur

Geen viering 

Eucharistieviering/Deken Cassee
Samenzang/Leden Herenkoor

Za. 3 aug.
18.45 uur

Zo. 4 aug.
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Eucharistieviering/Kap. Warnaar
Samenzang

Za. 10 aug.
18.45 uur

Zo. 11 aug.
09.30 uur

Eucharistieviering/Deken Cassee
Samenzang

Eucharistieviering/Deken Cassee
Samenzang/Cantor

Za. 10 aug.

Zo. 11 aug.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee/Samenzang

Do. 15 aug.
19.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Mariakoor
Maria ten Hemelopneming

Za. 17 aug.

Zo. 18 aug.
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering/Deken Cassee
Laurentiuskoor/St. Laurentius

Za. 17 aug.
18.45 uur

Zo. 18 aug.
11.00 uur

Eucharistieviering/Deken Cassee
Samenzang/St. Laurentius

Eucharistieviering/Deken Cassee 
Samenzang/St. Laurentius

Za. 24 aug.
18.45 uur

Zo. 25 aug.
09.30 uur

Eucharistieviering/Deken Cassee
Samenzang 

Eucharistieviering/Deken Cassee
Herenkoor

Za. 24 aug.

Zo. 25 aug.
11.00 uur

Geen viering

Woord- en Communieviering
Diaken De Haas/Samenzang

Za. 31 aug.

Zo. 1 sept.
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering/Kap. Warnaar
Herenkoor: Gregoriaans

Za. 31 aug.
18.45 uur

Zo. 1 sept.
11.00 uur

Eucharistieviering/Deken Cassee
Mariakoor

Eucharistieviering/Kap. Warnaar
Samenzang

Za. 7 sept.
18.45 uur

Zo. 8 sept.
09.30 uur

Eucharistieviering/Deken Cassee
Samenzang

Eucharistieviering/Kap. Warnaar
Samenzang/Cantor

Za. 7 sept.

Zo. 8 sept.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering/Deken Cassee
Koor Intermezzo
60-jarig jubileum Lourdeswerk

VIERINGEN 
DOOR DE WEEK
Laurentiuskerk
Iedere maandag om 17.00 u. 
Eucharistieviering,
Deken Cassee.

Mariakerk
Iedere donderdag om 9.00 u. 
Eucharistieviering,
Pastoor Van der Linden.


