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• Alpha Cursus gaat weer
van start: meld je aan!
• Oproep JKH voor oude foto’s en
anekdotes t.g.v. 50-jarig jubileum

Dit is een uitgave
van R.K. Parochie
H. Laurentius / H. Maria
Heemskerk

• Lourdeswerk Heemskerk
blikt terug op geslaagde
kien- en loterijmiddag

MARIAKOOR: HOU JE VAN
ZINGEN, ZING DAN MEE!
Onze Parochie mag zich nog steeds verheugen in het
feit dat we meerdere koren hebben. Een van deze koren
is het Mariakoor, dat inmiddels al ruim 50 jaar bestaat.
In dit interview spreek ik met een aantal leden van het
koor die allen nog jonger dan 60 jaar zijn: Dennis en
Debbie Sok, Sander Zegwaard, Corina Groen en Lidy
Bosch. Hans Louwerse had er ook graag bij willen zijn,
maar hij was helaas verhinderd.
Fijne sfeer
Als ik vraag hoe het is om in
dit koor te zingen, is het eerste wat ze noemen: de fijne
sfeer. Ze zingen inmiddels
allemaal al langere tijd mee
met dit koor en voelen zich
hier echt thuis. De leden van
het koor hebben oprechte
belangstelling voor elkaars
wel en wee. Dennis Sok licht
toe: “Als ik in de pauze iets
vertel aan een medekoorlid
over wat ik heb meegemaakt,
dan komt diegene daar de
volgende week op terug om
te horen hoe het verder is
gegaan, zodat je weet dat er
echt geïnteresseerd is geluisterd”. Sander Zegwaard vult
aan: “Het leeftijdsverschil
tussen wat jongere en wat

oudere koorleden maakt ook
helemaal niet uit, we gaan
allemaal leuk met elkaar om.
En tijdens de repetities worden ook regelmatig grapjes
gemaakt, zodat deze altijd op
een prettige en ontspannen
manier verlopen. Je merkt dat
leden echt van deze avonden
genieten. Iedere eerste donderdag van de maand hebben
we een borreltje na de repetitie, wat het nog extra gezellig
maakt”.

belangrijkste is dat je als lid
enthousiast bent om mee te
zingen. Het feit dat de meeste liederen in het Nederlands
worden gezongen, maakt
het ook makkelijk om deze
snel op te pakken. Corine
licht toe: “Ik zing ook in het
Intermezzo koor, waar veel
liederen in andere talen worden gezongen. De uitspraak
is dan vaak echt lastig. Ik
vind het dan ook heerlijk om
met het Mariakoor gewoon
in het Nederlands te kunnen
zingen!”. Een ander voordeel
van dit koor is dat het iedere
week repetitie heeft en veel
“vaste” liederen kent die al
vaak zijn geoefend, zodat het
minder erg is als je een keer
moet overslaan, omdat je die
avond verhinderd bent.

Extra leden zijn zeker
welkom!
Het Mariakoor bestaat op dit
moment uit zo’n 30 leden,
maar aanvulling is zeker nog
welkom. Lidy Bosch licht toe:
“Veel leden zijn al heel lang
lid. We merken dat de gemiddelde leeftijd langzaam wat
omhoog gaat en dat sommige
stemmen wat aan kracht hebLaagdrempelig
ben ingeboet. Dat is op zich
Als ander kenmerk van het
niet erg, maar we kunnen
Mariakoor wordt genoemd:
laagdrempelig. Hiermee wordt versterking met jongere stemmen zeker goed gebruiken.
bedoeld dat er geen strenge
Het zou mooi zijn als er bineisen worden gesteld aan
iemands zangkwaliteiten. Het nen de kerk van onze Paro-

De “jonge garde” van het Mariakoor, met v.l.n.r. Corina Groen, Dennis Sok, Jos Herfs (organist),
Sander Zegwaard, Lidy Bosch, Hans Louwerse, Debbie Sok en Leo Berends (dirigent).

WIJKCONTACT IN 2018
In totaal zijn in 2018 door het Wijkcontact 1.475 bezoeken
afgelegd.
Doopsel
26 Huisbezoek
508
Huwelijk / Jubileum
15 Altaarbloemetje
68
Jarigen
428 Kerstattenties
180
Rouw - nabestaanden 153 Communie-thuis
80
			
(tot juli 2018)
Het Parochiebestuur hoopt van harte dat dit belangrijke
werk blijvend kan worden voortgezet. Wat zou het goed zijn
als wij nadenken over “wat zou ik kunnen doen?”.
Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie? Neemt u
dan even contact op met het Parochiesecretariaat.
Het Wijkcontact

chie meer doorstroom ontstaat. Binnen onze Parochie
kun je een heel leven zingen:
van de Heemsklokjes naar
het Jongerenkoor via Intermezzo naar het Mariakoor of
het Laurentiuskoor!
Vieringen
Het koor zingt eens in de
twee weken bij de H. Mis op
zaterdagavond in de Mariakerk. Ze zingen liederen uit
de rode bundel, maar ook
eigen liederen uit het eigen
repertoire, waaronder het
prachtige lied “Het strand”,
wat gaat over God die mensen draagt als zij het moeilijk
hebben. De vaste kerkgangers laten regelmatig weten
de zang van het koor te waarderen en er zijn zelfs een
paar fans die helemaal uit
Alkmaar komen!
Daarnaast wordt het koor
vaak gevraagd om te zingen
bij uitvaarten in de kerk en
soms ook bij een huwelijksviering. Dat is meestal overdag en het is daarom fijn dat
veel leden van het koor niet
meer hoeven te werken en
dus tijd hebben om dan mee
te zingen. De liederen van
alle vieringen worden altijd
uitgekozen door dirigent Leo
Berends. Hij heeft een hele
goede samenwerking met de
vaste organist Jos Herfs en
samen zorgen ze er voor dat
het koor altijd optimaal voor
een viering is voorbereid, ook
als er nieuwe liederen worden
geoefend.

Engelen
Debbie Sok, die samen met
haar man Dennis al 9 jaar lid
is van het koor heeft de sfeer
die zij ervaart bij het Mariakoor op een prachtige manier
uitgedrukt in het gedicht
“mijn engelen” wat zij op een
jaarvergadering van het koor
heeft voorgedragen om aan
te geven dat zij zich thuis
voelt op het koor. Ik citeer
daaruit graag de volgende
passage:
‘Zingen...,
Dat is een goed idee
om te doen.
Samen zingen,
zoals de engelen zingen.
De engelen,
blijf in mijn leven.
Verblijd mijn bestaan.
Hopelijk zullen de engelen
nooit weggaan.’
Oprechte aandacht voor
elkaar, in dit geval een liefdevolle integratie van iemand
van buitenlandse komaf.
Prachtig dat dit zo kan, een
harmonieus koor waardig!
Meezingen?
Als u na het lezen van dit
interview zin hebt gekregen
om mee te zingen met het
Mariakoor, neem dan gerust
eens een kijkje bij de repetitie. Die is elke donderdag
van 19.30 uur tot 21.30 uur
in de Esplanadezaal van de
Mariakerk. De leden van het
Mariakoor zullen u hartelijk
verwelkomen!
Richard Numan

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN
De kindermiddagen zijn op
donderdag 7 februari en
zaterdag 9 februari.
Jaarwisseling
Juist in deze periode
gebruiken we woorden als
zalig, gelukkig, voorspoedig, gezegend. Grote dank
voor de rijkdom vele kaarten te mogen ontvangen.
Kaarten, vaak met zorg
uitgekozen, prachtige zelf
gemaakte kaarten. Lezend
de vele kaarten, mijmer
ik over lief en leed samen
gedeeld.
We hoorden de lezing uit
Numeri: “Moge de Heer
u zegenen en behoeden!
Moge de Heer de glans van
zijn gelaat over u spreiden,
en u genadig zijn! Moge de
Heer u vrede schenken”.
Het jaar des Heren 2018
Ook in onze Parochie is de
krimp ons niet voorbijgegaan. Ook bij ons worden
de vrijwilligers ouder en
minder in aantal. Zo konden we lezen in de vorige
Helm het verhaal over de
kosters. Graag dat een
paar mannen/vrouwen het
idee krijgen om hun antwoord te geven op de vraag
“wat kan ik inbrengen”.
Nieuwe inzet is nodig om te
voorkomen dat de huidige
groep kosters overvraagd
wordt.
Ook in 2018 werd in de
beide kerken wekelijks de
weekend-liturgie gevierd.
Ook werden in 2018 de
klokken geluid: voor dopelingen, communicantjes,
vormelingen, bruidsparen.
Menig keer werd de zware
klok geluid om een dierbare
uitgeleide te doen.
In 2018 was er inzet voor
de liturgie en koorzang.
De catechese voor jeugd
en jongeren staat hoog in
het vandaal en blij mag de
Parochie zijn met de nieuwe loot voor 5- en 6-jarigen
op de laatste woensdagmiddag van de maand.
Rond onze kerken mag
ieder tevreden zijn met
de zorg voor de tuinen en
zeker ook voor de inzet
voor de Hof van de kerk,
ons kerkhof. Bijzonder was
het weer 2 november (Allerzielen) naar de Hof te gaan
en te ervaren dat de Kerkhofploeg met fakkels en
vuurkorven zorgde voor een
begaanbaar pad om onze

doden te zegenen en te
begroeten.
De diaconie heeft de aandacht van NoodFonds en
PCI. De heren Anink en
Numan hebben in november tijdens het diaconale
weekend in hun verhaal
gesproken over de gedachte van een wensboom.

Dit thema komt ook naar
voren in de gezinsviering op
zondag 17 februari om 11.00
uur in de Mariakerk en De
We gaan het dan hebben over Heemsklokjes zullen dan weer
de 10 geboden die Mozes van zingen.
God kreeg. Het belangrijkste
gebod is wel “heb je naaste
Namens de stuurgroepen,
lief als jezelf”, “wees barmMariëtte Sinkeldam
hartig, kijk naar elkaar om”.
(06-42366655)

NIEUWS VORMSELGROEP

KICA-NIEUWS
Op 28 februari komen we
weer bij elkaar en dan gaan
we Carnaval vieren.

Dank
Ja, grote dank voor een gift
waardoor de stokoude vleugel door de deskundigen
Bert Stolwijk en zijn vrouw
Giok vervangen kon worden
door een nieuwe vleugel.
Zeker ons JKH en Intermezzo zijn daar erg tevreden
over.

De kerstbijeenkomst met de
vormelingen was enorm gezellig. Kapelaan Teun opende
met gebed en deelde aan de
kinderen een plaat uit. Als
zij wisten wat dit voorstelde,
mochten ze hem op een tijdlijn plakken. De tijdlijn ging
van even vóór het jaar 0 tot
heden. Op de platen stonden
belangrijke gebeurtenissen uit
het leven van Jezus. Veel van
deze gebeurtenissen werden
herkend zoals de geboorte,
het feest met de wijn, de
kruisiging, de openbaring in
de tempel, Pinksteren en de
viering van de Eucharistie
in deze tijd. Daarna ging de
verkleedkoffer open en mochten de kinderen, die in het
volgende onderdeel een rol
speelden, de kleding aantrekken die bij hun rol paste en
het kerstverhaal kon beginnen. Doordat er boekjes
waren gemaakt, was het goed
te volgen en konden we ook
de liederen goed meezingen.

Tevreden
Heemskerk mag ook tevreden zijn dat het gelukt is
om de bouwvallige Mariatoren te restaureren en zo
te behouden voor Heemskerk.

Na het eerste lied kwam
de aartsengel Gabriël naar
voren; zij las voor wie zij was
en wat voor nieuws ze had.
Na een hierop aansluitend
lied kwamen Maria en Jozef
om te vertellen wie zij waren

Het gemeentelijk monument bleek bij inspectie
een doorgeroest kruis op
de toren te hebben. Door
de grote inzet van de heer
P. de Groot is dit kruis vervangen door een nieuw
kruis waarop ook de haan
weer fier draait. Het was
bijzonder dat Adrianus Kardinaal Simonis vanuit Huize
Voorhout naar Heemskerk
wilde komen om de Toren
en Kruis te zegenen en zo
de restauratie-periode formeel af te sluiten.

TERUGBLIK MISDIENAARSUITJE

Lourdes
Een bijzondere groep in ons
midden is Lourdes Heemskerk. Gedurende het jaar
zijn er bijzondere activiteiten en gaat ook Heemskerk
jaarlijks naar Lourdes.
Opmerkelijk was in 2018
dat een groep jongeren
meeging met ons Bisdom
naar Assisi en ook dat een
aantal zich heeft aangesloten bij de reis naar Israel.

Vrede en alle goeds,
mede namens Kapelaan
Teun Warnaar,

Ton Cassee,
Deken

en welk geheim Maria had en
dat Jozef de opdracht had om
met Maria naar Bethlehem
te gaan. Zo volgden, na ieder
lied, de herbergier, herders,
de drie koningen en Herodes. Aan het eind vertelde
de Engel dat Jozef met Maria
en het Kind snel moesten
vluchten naar Egypte. Toen
was er pauze: chocolademelk met een plak tulband.
Tot slot werd er een grappig
bingo kerstverhaal over de
konijnenberg voorgelezen en
moesten de kinderen de cijfers doorstrepen die in het
verhaal voorkwamen. Wie
heeft er het eerst bingo? Dat
was Nico.

De KiCa-zaal zal feestelijk versierd worden met het thema:
“Egypte en het verhaal van
Mozes”. Net zoals vorig jaar
gaan we met een polonaise
beginnen. Verder zijn we druk
bezig met de voorbereidingen
met spelletjes, knutselwerkjes en natuurlijk een prins- en
prinses-carnaval muts, voor
de beste deelnemer en deelneemster van deze avond!
We zullen ook de kinderen
uitleggen dat Carnaval gevierd
wordt ter voorbereiding op
de Vastentijd die dit jaar op
woensdag 6 maart (Aswoensdag) begint.

Toen was het tijd: we baden
een dankgebed en met een
kleine kerstattentie in de
vorm van een woordzoeker
met een wens voor 2019 en
iets lekkers ging iedereen
weer naar huis.

Zoals gewoonlijk, zullen we
alle kinderen en hun gezinnen
uitnodigen om de bijzondere
viering van Aswoensdag te
komen meemaken in de
Mariakerk om 19:00 uur.

Elly Dantuma

Pilar Casanova

Op zondag 28 oktober gingen alle
misdienaars naar
de Eemhof. Iedereen kon daar lekker zwemmen. Toen
we uitgezwommen

waren gingen we heerlijk eten: patat, een
snackje, saus en wat
drinken. Het was een
geweldige dag!
Wout Steeman

50-JARIG BESTAAN JKH - OPROEP
(OUD)LEDEN JKH EN PAROCHIANEN
Dit jaar bestaan wij als JKH 50 jaar en dit willen wij graag
met iedereen vieren op zondag 3 maart om 11.00 uur
in de Mariakerk en we zouden het leuk vinden de viering
gezamenlijk af te sluiten. Aansluitend is er een feestelijke
bijeenkomst in de Esplanadezaal, waarvoor wij u allen van
harte uitnodigen. Onder het genot van een gebakje, broodje, kopje koffie/thee kunt u herinneringen ophalen.
Verder zouden wij het leuk vinden om tijdens de bijeenkomst in de Esplanadezaal ook foto’s uit het verleden
te laten zien en mogelijk wat anekdotes aan te halen.
U kunt deze sturen naar e-mailadres
jkheemskerk@gmail.com.
Wij hopen op een grote opkomst;
u komt toch ook?!
Bestuur JKH

Carnaval behoort tot de Christelijke feesten: het begint de
zaterdag vóór Aswoensdag en
duurt drie dagen.

PROJECTEN VIETNAM
DEKEN CASSEE
Voor de diverse projecten
in Vietnam, ondersteund
door Deken Ton Cassee,
is al geruime tijd een
apart bankrekeningnummer geopend. Dit is:
NL64 RABO 0312 3086 39
t.n.v. RK Parochie
H. Laurentius/H. Maria.
Uw financiële steun is van
harte welkom!
Het Locatieteam

MGR. HENDRIKS BISSCHOP CO-ADJUTOR
Nadat vanuit Rome er aandacht was voor het Bisdom
Den Bosch en daar Mgr. De
Korte werd benoemd, Mgr.
Liesen Bisschop van Groningen/Leeuwarden en Deken
Smeets Bisschop in Roermond, was Haarlem Amsterdam aan de beurt.
Bisschop Punt en het Haar-

lems kapittel hadden geruime
tijd geleden in Rome gemeld
dat het de wens is om Hulpbisschop Jan Hendriks voor
Haarlem te behouden. Dat
kan als de Hulpbisschop door
de Paus tot co-adjutor wordt
benoemd. Als co-adjutor blijft
Jan Hendriks de Hulpbisschop
van Mgr. Punt, maar als Mgr.

Punt terugtreedt dan is Mgr.
Hendriks als co-adjutor zijn
directe opvolger.
Gezien de afgelopen periode
ben ik daar met vele anderen
blij mee!
Ton Cassee
Deken

ALPHA-CURSUS START WEER OP 5 FEBRUARI
Op 5 februari start de 7e
Alpha-curus. De avond begint
om 18.30 uur. Dan staan de
tafels gedekt voor een warme
maaltijd. Vervolgens is er een
inleiding over een geloofsonderwerp, zoals bidden, de
bijbel, of wie is Jezus Christus en waarom is hij aan het
kruis gestorven.
In een gemoedelijke sfeer en
met een kopje koffie of thee
wordt over het onderwerp in
kleine groepjes doorgepraat.
Stelregel daarbij is dat we

Er zijn geen kosten aan de
cursus verbonden. Wel staat
er een pot voor een vrijwillige bijdrage. Die is van harte
welkom, evenals u als deelnemer! Schroom niet en meld u
aan; ook welkom als u zich in
een eerste bijeenkomst wilt
oriënteren.
niet gaan discussiëren. Ieders
mening mag worden gerespecteerd en we kunnen ook
van elkaar leren. Ook wordt er
nog een aparte kloosterdag
georganiseerd.

PCI WENSBOOM
In november heeft u kunnen
lezen en horen over het Project Wensboom wat door de
PCI’s van Castricum, Uitgeest
en Heemskerk is opgestart.

Het project wensboom zal
daarom nu voorlopig even
stop worden gezet.

Aanmelden kan via e-mail:
hjozefniesten@planet.nl of
telefonisch 0251-294367.
Graag tot 5 februari!
Pastoor Henk Niesten

LOURDESWERK
HEEMSKERK

We gaan weer beginnen aan
een nieuw jaar met allerlei
In overleg met het bestuur
acties, maar allereerst wil ik
van de parochie zullen we uit- u nog vertellen hoeveel de
kijken naar een opvolger voor opbrengst van onze kien- en
Tot nu toe hebben wij in
Heemskerk nog geen wensen Gerard, die naast voorzitter
loterij-middag heeft opgevan de PCI Heemskerk, ook
doorgekregen. Om die reden
bracht: dat is het prachtige
voorzitter van de PCI Uitgeest bedrag van € 3.950,00! Het
hebben wij de wensboom
ook nog niet achterin de kerk en PCI Castricum is. We hou- was geweldig dat er zoveel
den u op de hoogte van het
neergezet, want een boom
mensen bijeen waren en dat
zonder wensen zou een beet- vervolg.
het zo gezellig is geweest.
je kaal zijn. Nu zal er binnenIedereen heel erg bedankt!
kort een verandering in het
We gaan weer volop verder:
Namens
bestuur van de PCI plaatsvin- de PCI,
in het weekend van 9 en 10
den, doordat onze voorzitter
februari is weer onze jaarRichard
Gerard Anink samen met zijn
lijkse deurcollecte. Ook laat
Numan
vrouw naar Brabant gaat verik u nu vast weten dat we dit
huizen, waar ook hun kindejaar niet in mei maar in sepren en kleinkinderen wonen.
tember naar Lourdes gaan en
wel van 21 t/m 26 september. Dat komt onder andere
doordat we dit jaar 60 jaar
bestaan en dat vieren we op
zondag 8 september. Maar
dat duurt nog even. Ik houd u
Het MOV-stukje voor januari was al ingediend, toen de Parochie uiteraard op de hoogte.
in december een brief ontving van de projectleider MIVA collecte 2018, met de tussenstand van de actie in augustus van dat Joke Hoogeland
jaar. Daarin werd medegedeeld dat vele parochies de bijdrage
van de MIVA-collecte 2018 hadden overgemaakt en hij schreef
dat de tussenstand van de collecte, dit jaar in het teken van
de allerarmsten in Zimbabwe inmiddels de € 80.000 is gepasseerd! Hiervoor willen wij u hartelijk dank zeggen.
Wat kunnen zij doen met uw bijdrage? Dankzij de steun van
de Parochies kunnen zij medische zorg bereikbaar maken
voor kinderen en jongeren met een beperking. In de armste
regio van Zimbabwe is medische zorg niet gemakkelijk bereikbaar. Met uw steun kan MIVA Tawande (Tawande is een lokale
gezondheidswerker, die met zijn team werkzaam is voor het
Silobela-ziekenhuis) dit ziekenhuis van extra auto’s voorzien.
Zo kunnen zij nog meer kinderen en jongeren met een beperking opsporen en hen de juiste zorg geven. Met onze gift hebben wij kwetsbare mensen geholpen, die zeker in ontwikkelingslanden, vaak in de hoek zitten waar de klappen vallen.
Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage!
Lydia Vergouw-Dufrenne

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 Parochiesecretariaat. 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.

UIT HET BESTUUR

Tegen de achtergrond van de
fel bekritiseerde Nashvilleverklaring leest Kapelaan
Teun Warnaar een tekst uit
de eerste brief van de Apostel Johannes over de liefde
van God voor de mensen.
We kunnen er zeker van
zijn dat onze band met God
waarachtig is als ons leven
wordt gekenmerkt door goede daden en liefde voor de
medemens.
Evaluatie vieringen Kerst
en Oud-en-Nieuw
Onze Pastores en Diaken
tonen zich bijzonder content met het verloop van
de vieringen tijdens Kerst
en Oud-en-Nieuw. Alle vieringen zijn goed verlopen
en de opkomst was zelfs
beter dan vorig jaar! Ook
de nieuwjaarsreceptie op 6
januari was levendig en een
feest van ontmoeting. Mag
daarmee de toon gezet zijn
voor 2019: ‘aandacht krijg je
door het te geven!’
Hulpbisschop wordt
Bisschop-coadjutor
Vlak voor de jaarwisseling
ontvingen wij een brief van
Mgr. J.M. Punt, waarin hij
meedeelde dat de Hulpbisschop, Mgr. Dr. Jan Hendriks
door Paus Franciscus is
benoemd tot bisschop-coadjutor. Dit betekent dat hij
wel Hulpbisschop blijft, maar
nu met recht van opvolging.
Uiterlijk over twee jaar, als
Bisschop Punt de leeftijd
van 75 jaar bereikt, zal
Hulpbisschop Hendriks hem
opvolgen.
Ik citeer even wat bovenaan
de persoonlijke blog Arsacal
van de Bisschop-coadjutor
staat: ‘Doe maar wat Hij u
zeggen zal, is Maria’s woord
aan ons. Dus: wees niet
bang en probeer te volbrengen wat Hij in je hart heeft
gelegd’.

Heemskerk en Bestuur van
het samenwerkingsverband
Heemskerk/Castricum/Uitgeest Mgr. Hendriks van
harte gelukwensen met deze
vooraanstaande benoeming!
Actie Kerkbalans
De jaarlijkse Actie Kerkbalans is weer van start
gegaan en de acceptgirokaarten zijn weer aan onze
parochianen bezorgd.
U wordt van harte uitgenodigd ook dit jaar mee te
doen of om wellicht na een
pauze uw kerkbijdrage weer
te hervatten. Met uw bijdrage kunnen wij ook in 2019
weer financieel vooruit.
Voor dit jaar is het thema
‘Geef voor je kerk’. Geloof
en kerk geven je verdieping!
Samen met anderen bidden,
zingen en luisteren. Dankbaar zijn voor al het goede
dat je mag overkomen. Vergeving vragen voor de dingen
die niet helemaal goed gingen. Maar ook samen met
anderen troost vinden als
er donkerte op je pad komt.
Een kaarsje bij Maria voor
die overleden dierbare.
De warmte, de fijne sfeer,
uiting geven aan je saamhorigheidsgevoel. Omzien naar
elkaar. Dat is wat de kerk tot
een prachtige gemeenschap
maakt. Natuurlijk wil je daar
bijhoren en tegelijk ook je
financiële verantwoordelijkheid nemen. Dus geef voor
uw kerk, ieder naar eigen
draagkracht. Hartelijk dank
alvast voor uw bijdrage in
2019!
Achter de schermen
De organisatie van de Actie
Kerkbalans vergt de nodige
inzet van vrijwilligers achter
de schermen. Dankzij hun
enthousiasme en werklust is
tijdige verspreiding ook dit
jaar weer ‘pico bello’ in orde.
Dank daarvoor!

Gegeven de tijd waarin wij
als katholieke gelovigen
trachten de juiste wegen te
vinden, is voor een functie
als toekomstig Bisschop met
veel verantwoordelijkheden
inderdaad durf en moed
nodig.

Volgende vergaderingen
Het Locatieteam Heemskerk
vergadert op donderdag 21
februari.
Het Bestuur van het samenwerkingsverband komt op
woensdag 6 maart bijeen.

Wij hebben Mgr. Hendriks
leren kennen als een blijmoedig mens en dus wensen wij hem in zijn nieuwe
rol zeker ook veel genoegen
en plezier. Langs deze weg
willen wij als Locatieteam

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Laurentiuskerk
Datum/tijd

Viering

Mariakerk
Datum/tijd

Viering

Za. 2 feb.

Geen viering

Za. 2 feb.
18.45 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Zo. 3 feb.
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor: Messe in C
van Bruckner

Zo. 3 feb.
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
JKH

Za. 9 feb.
18.45 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 9 feb.

Geen viering

Zo. 10 feb.
09.30 uur

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

Zo. 10 feb.
11.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang

Za. 16 feb.

Geen viering

Za. 16 feb.
18.45 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Uit het Rouwboek
10 dec. Lodewijk Muller (84)
Jean Monnetstr. 126
11 dec. Adriana Neeftvan der Krogt (91)
Deutzstraat 32
7 jan. Marie BurgosCheng A June (96)
Lessestraat 26c
8 jan. Johanna AardenburgTimmer (82)
Jan van Kuikweg 173
9 jan. Theo van der Aar (90)
A. Verherentstr. 38
11 jan. Dick van Dam (96)
Westerheem 90,
App. 409
13 jan. Antonius de Ruijter
(84)
Graaf van Aremberglaan 7

Zo. 17 feb.
09.30 uur

Woord- en Communieviering
Pastor Wigchert
Samenzang met cantor

Zo. 17 feb.
11.00 uur

Eucharistie-/Gezinsviering
Kapelaan Warnaar
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Za. 23 feb.
18.45 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 23 feb.

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Laurentiuskoor (heren):
Missa in honorem
Sancti Ambrosii

Zo. 24 feb.
11.00 uur

Za. 2 maart

Geen viering

Za. 2 maart
18.45 uur

Zo. 3 maart
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor: Deutsche
Messe van Schubert

Zo. 3 maart
Eucharistieviering
11.00 uur
Kapelaan Warnaar
50-jarig
JKH
jubileum JKH

Zo. 24 feb.
09.30 uur

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur
Eucharistieviering, Deken Cassee.

www.laurentius-maria.nl

HEEMSKERK FM
Zoals reeds bekend zijn de
uitzendtijden gewijzigd naar
de maandagavond
van 20.00 uur-22.00 uur.

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Vieringen door de week:
• Iedere donderdag om 9.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden.

5 febr.
7/9 febr.
9/10 febr.
18 febr.
28 febr.
3 maart
6 maart

van Paus Johannes Paulus II,
staan op het programma. In
Krakau bezoeken wij het nieuwe Johannes Paulus II Centrum en het Heiligdom van de
Goddelijke Barmhartigheid,
waar zuster Faustina mystieke ervaringen heeft ontvangen. Een bezoek aan de
zoutmijnen van Wieliczka mag
natuurlijk niet ontbreken; een
prachtige ondergrondse kapel
met beelden en lampen van
zout! Op de terugweg bezoeken wij de kathedraal van
Fulda, waar het graf van de H.
Bonifatius is. Hij werd in 754

Start Alpha-Cursus (De Grenspost, 18.30 uur)
Kindermiddagen Eerste H. Communie
Deurcollecte Lourdeswerk Heemskerk
Uitzending Heemskerk FM (vanaf 20.00 uur)
Bijeenkomst KiCa-Club
50-jarig jubileum JKH (Mariakerk, 11.00 uur)
Aswoensdag

vermoord in Dokkum. En op
de laatste dag ter afsluiting
een smakelijk afscheidsdiner!
Deze 12-daagse busbedevaart naar Polen kost slechts
€ 925. Volledig programma
en inschrijfformulier is te verkrijgen bij Martin van Kleef,
reisleider, tel: 075-6871842;
e-mail: v_kleef@dds.nl.

SLUITINGSDATA
KOPIJ HELM
Nr. 7 (mrt)
Nr. 8 (april)

Kerkbijdrage
Op 15 januari jl. heeft de
Actie Kerkbalans in onze
Parochie over het jaar 2018
het prachtige resultaat
bereikt van 3 88.090,11.
Aan allen die hieraan hebben
bijgedragen uiteraard onze
hartelijke dank! Ook voor alle
nieuwe aanmeldingen onze
oprechte dank.

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

Op maandag 18 februari
wordt de viering van zondagochtend 17 februari uitgezonden vanuit de Mariakerk.
Aansluitend kunt u luisteren
naar een uitgebreid verhaal
over de Apostel Petrus. In de
loop van dit jaar volgen de
andere apostelen. De uitzending begint om 20.00 uur en
is te beluisteren via de kabel
104.5 en via de ether FM
107.4 en tevens digitaal op
Ziggo kanaal 782.

12-DAAGSE BEDEVAART POLEN (6 T/M 17 AUGUSTUS)
Vanuit de Apostelparochie
Beverwijk, wordt van 6 t/m 17
augustus een busbedevaart
naar Polen georganiseerd. Wij
bezoeken vier Maria-bedevaartplaatsen: Onze Lieve
Vrouw van Lichen, de Zwarte
Madonna van Chestochowa,
Onze Lieve Vrouw van Kalwaria en Maria van Kevelaer.
Verder gaan wij naar Warschau met een bezoek aan
de Stanislaw Kostka Kerk met
het graf van priester Popieluzko. Ook het voormalige concentratiekamp Auswitsch en
Wadowice, de geboorteplaats

Opbrengst collectes
15/16 dec.
3 516,35
22 t/m 26 dec. 3 6.642,79
29 dec. t/m 1 jan. 3 900,66
5/6 jan.
3 549,35
12/13 jan.
3 565,45

11 febr.
11 maart

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
Deken Ton Cassee, voorzitter
in solidum met Pastoor Kaleab
Masresha Shiferaw
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd 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

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 opgenomen in het ziekenhuis...
Zijn er soms nog andere
bijzonderheden of wensen?
Laat het graag even
weten aan het Parochiesecretariaat, tel.: 232220.

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

