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• Vanaf april neemt
Kapelaan Warnaar de biecht af
• Laurentiuskoor zingt Deutsche
Messe van Schubert op 3 maart

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

• Prachtige opbrengst
deurcollecte Lourdeswerk
• Reisverslag WJD Panama

JONGERENKERK HEEMSKERK
(JKH) 50 JAAR
Het is alweer vijftig jaar geleden dat er in veel Parochies de jongeren mee gingen doen om op eigen wijze
kerkdiensten in te vullen en mee te maken. Zo gebeurde dat ook in Heemskerk. Dat wilde zeggen: lezingen en
gebeden maken met een thema naar aanleiding van het
evangelie en dit alles in begrijpelijke taal. Dit deden de
tekstgroepen. Ook was er een jongerenkoor met aangepaste, nieuwe, vlotte liedjes en in plaats van orgelmuziek was er de begeleiding van een combo.
50 jaar geleden
De leden van de tekstgroep
lazen zelf de gebeden voor
en dit lezen achter de microfoon moest uiteraard geoefend worden en dat kon wel
twee uur duren. In het begin
waren er vier tekstgroepen
en elke tekstgroep bestond
uit zeven leden en er was
een heel groot koor met veel
muzikale begeleiding en heel
veel enthousiasme. Dit alles
was onder leiding van Pastoor
Jan Alleman. Nu bestaat de
JKH uit een combo en een
koor. Het combo met Pim aan
de piano en Bastiaan achter
de drums. En het koor met
Sam, Mabel, Isaura, Femke,
Iris, Quineshar, Yasmin, Roel,

De enthousiaste leden van de JKH.

Mike, Niels en Carlo.
Rita Dufrenne
Als ik Jongerenkerk zeg, denk
ik meteen aan Rita Dufrenne.
Zij is al 50 jaar bij het koor,
de tekstgroep enzovoort. Nu
is zij nog altijd bezig met de
tekstgroep die bestaat uit
Sam, Femke, Isaura en zijzelf.
Zij zoeken de lezingen van
de desbetreffende zondag en
praten er samen over: wat
wil de evangelist ons duidelijk maken? Daarna gaan zij
teksten schrijven of opzoeken
en daarbij denken aan de
themaduiding, het gebed om
vergeving, de voorbeden, de
geloofsbelijdenis, een slotgedachte en een slotgebed.

Bespreken welke liederen
zouden daarbij passen en
ook overleg met de dirigente,
enzovoort. Dan worden de
teksten verdeeld om voor te
lezen. En de drijvende kracht
is Rita. Zonder haar inzet en
enthousiasme zou de JKH
niet meer bestaan, zoals deze
vieringen al in vele andere
Parochies zijn verdwenen.
Jongerenkoorleden
Het Jongerenkoor telt
momenteel elf zangers en de
twee leden van het combo die
de begeleiding verzorgen. De
zangers zijn geoefende stemmen en dat is goed te horen.
Zij produceren al zingend een
flink volume en zijn goed op
elkaar ingespeeld. Dit alles
onder leiding van dirigente
Dominique Hoogeland.
Dominique heeft eerst zelf
vijftien jaar bij de JKH gezongen. Toen zij ging trouwen,
stopte zij en verhuisde zij
naar Beverwijk en kreeg kinderen. Een zoon zingt nu mee
in het koor. Intussen volgde
zij wel een dirigentencursus
bij Bert Stolwijk en kreeg zij
in 1993 haar diploma. Daarna
viel zij af en toe in bij de JKH
als dat nodig was. Nu dirigeert zij het koor als vaste
dirigente met veel plezier en
het bevalt haar nog steeds
goed bij de JKH.

TEENS GET TOGETHER 31 MAART
Ben je 12-18 jaar? Meld je dan aan voor Teens Get Together 2019! Teens Get Together is hét jaarlijkse evenement
voor tieners in het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Het wordt
een dag vol muziek en “fun” mét inhoud! Het thema is
inVISIBLE: is God onzichtbaar? Dit jaar wordt TGT georganiseerd door YOUth0251 en Tigers of God. Dat zijn de
jongerengroepen van de Parochies in onze regio en in de
regio De Noordkop (Den Helder e.o.).
Datum: zondag 31 maart 2019
Van 11.00 tot 18.30 uur.
Seminarie Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp
Informatie en/of aanmelden? teensgettogether2019@
outlook.com of rechtsreeks bij ondergetekende.
Ben jij zelf 12-16 jaar of 16+ (twintigers horen daar zeker
bij!), dan ben je ook van harte uitgenodigd voor onze andere activiteiten. Stuur gerust een e-mail als je meer wilt
weten. En houd je van sport? We doen als groep een aantal keren per jaar mee met volleybal- en voetbaltoernooien.
Sindo Núñez Queija - E-mail: sindo@xs4all.nl

Ook gezellig samenzijn
Elke vrijdagavond van half
acht tot half tien wordt er
gerepeteerd in de Mariakerk.
Tussendoor is er een korte
pauze met een kopje koffie
of thee en na een kwartier
gaan ze weer verder met zingen en vooral nieuwe liederen
instuderen vraagt veel tijd. De
leden gaan na het repeteren
en trouwens ook na de viering, naar een zaaltje boven
de Pastorie, want daar is hun
“home”. Er staat een heerlijke
bank waar je op kunt hangen
en er staan ook barkrukken. Er wordt daar heel wat
afgekletst, gediscussieerd en
gelachen. Het is min of meer
een vriendengroep. Er worden
afspraken gemaakt over kaarten, samen schaatsen of uitgaan. Het is daar altijd heel
gezellig.

andere Parochies de jongerenkoren al vaak verdwenen
zijn. Het is een fijne groep.

Een band
Dit samenzijn geeft een band.
Mede daardoor blijft de JKH
wat langer bestaan, terwijl in

Proficiat JKH:
ga nog lang zo door!

Wil je meezingen?
Als je na dit gelezen te hebben denkt: “misschien is dit
ook wel iets voor mij?”, kom
dan gerust eens kijken op
vrijdagavond om half acht in
de Mariakerk. Ze zitten te
springen om nieuwe leden,
dus je bent altijd welkom!
Viering 50-jarig bestaan
Zondag 3 maart om 11.00
uur in de Mariakerk is de
feestelijke viering van het vijftigjarig bestaan. Oud-leden
mogen naar voren komen om
de laatste liederen mee te
zingen met het koor en na
de viering is er voor iedereen
een gezellig samenzijn in de
Esplanadezaal.

Ria van den Berg

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

Op vakantie
In januari ben ik op vakantie geweest. Met mijn
ouders en mijn oom en
tante gingen we naar India
en Nepal. Mijn ouders gaan
altijd in de winter op vakantie, want dan is het even
rustig op het akkerbouwbedrijf.
Voor mij als Priester is de
winter ook geen ongunstige
tijd: De drukte van Kerst is
achter de rug en het voorjaar met Pasen, Pinksteren
en de vieringen van de Eerste H. Communie en het
Vormsel zijn nog ver weg.
Groepsreis
We hebben ons voor onze
vakantie aangesloten bij
een groepsreis. Met in
totaal 27 personen reisden
we met de bus van stad
naar stad.
We begonnen in de drukte
van Delhi en van daaruit
gingen we naar Jaipur, de
hoofdstad van de staat
Rajasthan, met mooie
gebouwen uit de tijd van
de moslimoverheersing.
Daarna naar Agra met de
bekende Taj Mahal, een
grafmonument voor een
op jonge leeftijd gestorven
koningin.
Toen reisden we verder
naar Varanasi, bij de voor
Hindoes heilige rivier de
Ganges. Vanaf daar gingen
we richting het noorden
naar Nepal, naar het nationaal park Chitwan, waar
we onder andere een neushoorn in het wild hebben
gezien. Daarna ging de reis
verder noordelijk richting
Pokhara aan de rand van
de Himalaya.
Op een heldere ochtend
zagen we vanaf daar de
8000 meter hoge top van
de berg Annapurna. Onze
laatste stop was Kathmandu, de hoofdstad van
Nepal, en vanaf daar zijn
we weer teruggekeerd naar
huis.

gen in Panama. Via Facebook en Instagram heb ik
samen met vele anderen
kunnen meebeleven wat
de ambassadeurs van onze
regio daar hebben gezien
en gedaan.
Voor wie het heeft gemist:
ze zullen bij de verschillende Parochies een presentatie geven van hun belevenissen.
We hopen dat hun ervaringen van het geloof daar in
Panama ook vrucht mag
dragen door hun inzet bij
de catechese en de liturgie.
Biechtgelegenheid
Tijdens verschillende activiteiten zoals de Wereldjongerendagen, het Breakout
tienerkamp in Heiloo en de
bedevaart naar Assisi heb
ik gezien dat er bij jongeren
een groeiende behoefte
is aan het sacrament van
boete en verzoening.
Daarom ben ik vanaf april
elke eerste vrijdag van de
maand van 17.30 tot 19.30
aanwezig in de sacristie van
de Mariakerk voor een persoonlijk gesprek.
Jonge mensen, maar
natuurlijk ook ouderen, zijn
van harte welkom om een
kruisje over hun leven te
ontvangen. Ook buiten dit
vaste moment per maand
kunt u onze Deken Ton Cassee en mijzelf altijd vragen
om uw biecht te horen en
de vergeving van God te
mogen ontvangen.
Op naar Pasen
Met Aswoensdag begint de
veertigdagentijd, een tijd
van bezinning, waarin we
ons proberen extra in te
zetten uit liefde voor God
en onze medemensen. Wat
minder voor onszelf en wat
meer voor de ander, om
goed voorbereid het sterven en verrijzen van onze
Heer te vieren.
Mede namens onze Deken
Ton Cassee en het Pastoresteam wens ik u een
vruchtbare tijd toe.

Het is een zeer indrukwekkende reis geweest en het
Hartelijke groet,
was mooi om dit samen
met mijn ouders te beleven.
Wereldjongerendagen
Precies met onze reis overlapte de reis die vier jongeren uit onze regio maakten
naar de Wereldjongerenda-

Teun Warnaar
Kapelaan

Op zaterdag 2 maart zijn we
uitgenodigd door de zusters
van Onze Lieve Vrouw ter
Nood. De communicanten
van Beverwijk, Heemskerk
en Uitgeest mogen samen
met één begeleider het bedevaartsoord komen ontdekken. We krijgen uitleg over
het ontstaan van deze mooie
plek in het bos; we gaan de
schilderingen in de Bedevaartkapel bekijken en een
fotospeurtocht volgen. Ook
zal er na het eten van enkele
lekkere broodjes afgesloten
worden met een lichtprocessie naar het beeld van Maria
aan de vijver. Het belooft een
prachtige middag te worden.
Op woensdag 6 maart zien
we elkaar weer, want dan is
het Aswoensdag. In de Maria-

Op zondag 17 maart is er
weer een gezinsviering in de
Mariakerk om 11.00 uur.
En dan is het thema “luisteren”. De Heemsklokjes zullen dan natuurlijk ook weer
zingen.
kerk zal er een eucharistieviering zijn waarin we een
askruisje op het hoofd krijgen
als teken van het begin van
de Vastentijd, veertig dagen
als voorbereiding op Pasen.
Op donderdag 7 en zaterdag
9 maart is de kindermiddag
in de Esplanadezaal. Dan
kunnen we even met elkaar
praten over de beleefde
Kapeldag in Heiloo en de
Aswoensdag. Het thema van
de kindermiddag is dat Jezus
ons leert met God te praten.

NIEUWS VORMSELGROEP
De bijeenkomst van 8 februari was gericht op de dag van
het Vormsel zelf. We hadden
een heel programma opgezet en het werd een gezellige
middag en avond in de Pastorie van Uitgeest. Om 17.00
uur stroomden de vormelingen binnen. Angelo stond bij
de weg om de jongeren de
ingang naar de Pastorie te
wijzen. Toen alle jongeren
aanwezig waren startte Teun
de presentatie. Teun legde
uit hoe de mis verloopt, wat
de betekenis is van de verschillende kleuren gewaden:
wit, rood, paars en groen.
Hij vertelde over de verschillende feestdagen die wij vieren in nagedachtenis aan het
leven van Jezus en dat we op
zondag de dag van de Heer
vieren om zo onze verbintenis
met Hem te versterken.
Na de presentatie woonden
wij de mis bij in de kapel,
waarbij Teun ons de stola en
de gekleurde gewaden liet
zien en hij legde ons alles
uit over de mis. Twee vormelingen mochten misdienaar
zijn en het water en de wijn
aangeven voor de communie,
en het belletje vasthouden,

wat natuurlijk het leukst was.
We mochten ook intenties
aangeven: voor een oma met
dementie, een overleden
vader van een vriend en voor
de opa van Jet die later op de
avond is overleden, in nagedachtenis van ons allen. Dat
was een bijzonder moment.
Na de mis gingen de vormelingen het eten voorbereiden.
De groep werd verdeeld in
drie kleuren. De soepgroenten werden gesneden door
de rode groep, het fruit voor
het nagerecht door de groene
groep en de ingrediënten
voor het broodje gezond en
het broodje knakworst werd
door de blauwe groep voorbereid. We hebben heerlijk
gegeten en tijdens het eten
hebben de kinderen heel veel
gelachen met elkaar, om de
waxinelichtjes die ‘zomaar’
uitgingen, om grapwoordjes
met elkaar.

In maart hebben we het druk,
want we hebben dan nog
een kindermiddag ingepland
en wel op donderdag 21 en
zaterdag 23 maart.
Het is een hele lijst met data
geworden, maar het zijn allemaal mooie activiteiten als
voorbereiding op Pasen en
het feest van de Eerste Heilige Communie.
Namens de stuurgroepen,
Mariëtte Sinkeldam
(tel. 06-42366655)

KICA-NIEUWS
Bij de KiCa-Club gaan we aan
de Vastentijd volop aandacht
geven. Na een geslaagd Carnavalsfeest, waarbij de kinderen uitgenodigd werden
om mee te doen aan de Vastentijd, beginnen we met de
Aswoensdagviering. Met het
ontvangen van het kruisje van
as, gaat ons vasten van start!
Maar hoe vasten katholieken?
En, waarom 40 dagen? Op
de KiCa-avond van 14 maart
zullen we samen met de kinderen ontdekken wat het antwoord is op deze vragen.
Ook gaan wij weer meedoen
met de Vastenactie van 2019.
Dit jaar gaan we samen sparen voor de projecten in Ethiopië. Let op deze enthousiaste spaarders: ze komen ieder
jaar weer met prachtige bijdragen voor de Vastenactie!
In de Helm van mei zullen we
het gespaarde bedrag bekend
maken.

Het was een gezellige en
intensieve middag en avond
met elkaar.
Dankbaar om dit te hebben
mogen bijwonen.

We wensen iedereen een
bezielende
Vastentijd.

Pina Russo-Contino

Pilar Casanova

LAURENTIUSKOOR ZINGT
DEUTSCHE MESSE OP 3 MAART
Op zondag 3 maart zal het Laurentiuskoor voor het eerst
de Deutsche Messe van Franz Schubert zingen.
Deze compositie bestaat niet uit de traditionele liturgische
misdelen, maar uit een aantal Duitstalige liederen die
biddend aansluiten bij de verschillende momenten van
de Eucharistieviering. Een speciaal tekstboekje met de
vertalingen is aanwezig.
Tijdens de viering, die om 9.30 uur begint, zal tevens
afscheid genomen worden van de
voorzitter van het Laurentiuskoor,
Gerard Anink, en zijn vrouw Ans,
die binnenkort naar het
Brabantse Etten-Leur verhuizen.

HEEMSKERK FM
Op maandag 11 maart wordt
de viering van zondagochtend
10 maart uitgezonden vanuit
de Mariakerk met medewerking van ons koor Intermezzo.
Het onderwerp dat daarna
wordt besproken is nu nog
niet bekend.
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.

REISVERSLAG WERELD JONGEREN DAGEN PANAMA
Op 14 januari is er een
groepje jongeren namens de
Parochies vertrokken naar
Panama om daar de Wereld
Jongeren Dagen te beleven
met jongeren van over de
hele wereld: Jet Bakker en
Danielle Vellema (Heemskerk), Marya Bötticher (Uitgeest) en Jeroen Vergouw
(Castricum en Uitgeest).

kracht uit. In de reguliere vieringen zijn veelal alle plaatsen
in de kerk bezet.

Slot
Een van de hoogtepunten was
natuurlijk de komst van Paus
Franciscus, waar de lokale
bevolking en wij lang naar uit
hebben gekeken. Het waren
dan ook mooie momenten
met alle jongeren van over de
hele wereld, zoals de opening
Aankomst in Soná
God. Iedereen kan bij elkaar
door de Paus, waarbij hij ons
Na ruim 16 uur reizen zijn wij terecht. Mensen zijn vaak
aangekomen in Soná, de eer- familie of vrienden van elkaar. toesprak en om na te denken
over wat het voor jou beteste plaats die wij aandeden
Dat maakt dat er vaak meerkent dat Maria gezegd heeft:
als pelgrim. Hiervoor was het dere mensen van een fami“Heer, hier ben ik om U te
hele dorp nog opgebleven en lie en/of vrienden bij elkaar
werden wij hartelijk verwelinwonen. Ook merkten wij dat dienen”, een mooie kruisweg,
de aanbidding van Jezus in
komd met dans, muziek en
zij niets aan het toeval overhet Allerheiligste en voorafontzettend veel gejuich. Het
lieten. Alles, maar dan ook
gaand aan de afsluiting met
is onbeschrijflijk hoe enthou- alles moest tot in de puntde Heilige Eucharistie hebben
siast men was. Wij logeerjes geregeld zijn. Om ons te
we allemaal een nacht doorden bij gastgezinnen, een
verzorgen en beveiligen was
gebracht in het open veld.
bijzondere ervaring, vooral
er veel brandweer en poliTijdens de preek benadrukte
omdat dit met een gastvrijtie op de been. Tegelijkertijd
de Paus dat de jongeren niet
heid was die wij nog nooit
stond er altijd een ambude kerk van de toekomst zijn,
eerder hebben meegemaakt. lance paraat voor het geval
maar de kerk van vandaag.
Er waren families die op de
dat..., maar gelukkig hebben
grond sliepen omdat ze hun
wij daar geen gebruik van
Al met al kunnen wij terugkijbed hadden afgestaan aan de hoeven maken. De dienstken op een mooie onvergepelgrims.
baarheid naar God zie je in
telijke ervaring. Wij nemen u
de kerkdiensten, de mooie
dan ook graag mee in onze
Dienstbaarheid
versieringen, veel muziek en
reis tijdens onze presentatie
Buiten de gastvrijheid bleek
dans, maar ook in de gehele
die wij zullen verzorgen in de
ook een gigantische dienstgemeenschap. De kerk in
Parochies en dat is in Heemsbaarheid, naar ons als pelPanama verbindt mensen
kerk op zondag 10 maart na
grims, naar elkaar en naar
met elkaar en men put daar
de viering van 11.00 uur in de
Mariakerk.
Jeroen Vergouw

De Veertigdagentijd (ook wel “vastentijd” of “lijdenstijd”
genoemd) begint op 6 maart (Aswoensdag). Wij als Christenen vasten in deze periode op de een of andere wijze: we
stoppen of minderen met bepaalde luxe, zoals vlees, alcohol
of tegenwoordig ook social media.
Bij dit vasten hoort ook extra aandacht voor onze naasten,
vooral omzien naar diegenen die het met veel minder moeten
doen dan wij. Ons Vastenactie-project is dit jaar: het project
van kapelaan Tesfay, voorganger in de R.K. Franciscusparochie te Edam. Het betreft het bevorderen van onderwijs van
de R.K. Lideta Mariam Highschool Alitena Ethiopië. Deze
school bestaat al sinds 1837 en is een van de eerste scholen in Ethiopië, gesticht door missionarissen. De continuïteit
en de kwaliteit van het onderwijs kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de economische groei en welvaart in een
regio. De school is een goed aangeschreven instelling voor
middelbaar onderwijs onder beheer van het Bisdom Adigrat
dat een belangrijke functie vervult in de regio Tigray (NoordOost Ethiopië). Er is behoefte aan uitbreiding van de school
met een computerlokaal en een laboratorium. Ook moet de
bibliotheek worden ingericht om het onderwijs naar een hoger
plan te brengen. Tevens moeten de sanitaire voorzieningen
worden verbeterd.
Al eerder hebben we ook met de inrichting van de school
geholpen maar konden niet alle doelen worden behaald,
vandaar dat wij ook dit jaar uw financiele steun vragen voor
dit project. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer:
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, projectnummer:
401249.
Onze jaarlijkse Vastenactie-maaltijd zal worden gehouden op
woensdag 3 april in de Esplanadezaal van de Mariakerk. Een
lijst waarop u zich kunt inschrijven voor deze maaltijd komt te
zijner tijd achter in beide kerken te liggen. U wordt van harte
uitgenodigd.
Lydia Vergouw-Dufrenne

OPBRENGST
LOURDESWERK
HEEMSKERK
De deurcollecte voor het
Lourdeswerk om zoveel
mogelijk zieken naar Lourdes
te kunnen laten gaan heeft
in het weekend van 9 en 10
februari het prachtige bedrag
opgeleverd van € 625.00,
waar wij ontzettends blij mee
zijn.
Iedereen die dat weekend in
de kerk was en heeft bijgedragen en ook Deken Cassee
die in zijn preek een warm
pleidooi hield voor Lourdes:
heel hartelijk bedankt!
Joke Hoogeland

NOODFONDS
HEEMSKERK
In financiële noodsituaties,

Tel: (06) 16 57 09 46
Gironr.:
NL10 INGB 000.8030.664

UIT HET BESTUUR

Op woensdag 6 maart,
Aswoensdag, start de Vastenperiode. Gedurende veertig dagen gaan we ons voorbereiden op het Paasfeest.
De vastenperiode duurt
in totaal 46 dagen, maar
er wordt traditioneel niet
gevast op zes zondagen tijdens die periode, waardoor
de totale vastenperiode op
veertig dagen uitkomt. Een
periode van vasten en bezinning, samen gaan we op weg
naar de dood en opstanding
van Jezus. Voor ons katholieken is het hoogfeest van
Pasen het belangrijkste
feest. U bent dan ook meer
dan welkom tijdens de vieringen gedurende de Goede
Week!
Lideta Mariam Seconday
Highschool krijgt vervolg!
De Vastenactie heeft het
voorgenomen vervolg op
project, de Lideta Mariam
Secondary Highschool,
een school die we in 2017
samen met een aantal
andere parochies hebben
gesteund, geaccordeerd. De
gewenste bouwkundige aanpassingen zijn de afgelopen
twee jaren met een aannemer die ook uit Alitena,
gelegen in Noord-Ethiopië,
afkomstig is, naar tevredenheid gerealiseerd.

ramen werd als ‘gevaarlijk’,
met kans op vallende stenen, gekwalificeerd.
Het Parochiebestuur had
geen andere keuze dan als
de wiedeweerga valnetten
op te hangen om parochianen en andere bezoekers
voldoende te beschermen.
Naar het zich laat aanzien
zullen we voor de restauratie
van de glas-in-lood ramen
ook een omgevingsvergunning van de Gemeente
Heemskerk nodig hebben.
We zijn in afwachting van
het restauratieadvies en
de offerte van een gespecialiseerd glasatelier, maar
deze restauratie zal naar
verwachting zeker niet goedkoop zijn! Uiteraard houden
wij u mede via de Helm op
de hoogte van de voortgang.

Interieuraanpassing Onze
Lieve Vrouwe Geboorte kerk
Ook een fraai geïllustreerd
artikel over de voorgenomen
interieuraanpassing van de
Onze Lieve Vrouwe Geboorte
kerk in onze zusterparochie
Uitgeest mocht verschijnen
in Dagblad Kennemerland.
Het Locatieteam van Uitgeest vertelt bij monde van
voorzitter Teun Jonker en
bouwkundige Cees Deijle
uitgebreid over de gewenste
aanpassingen. Alle stukken
Voor Vastenactie 2019
zijn inmiddels aan het Biswordt de focus nu gericht
dom verstrekt ten behoeve
op inrichting van het compu- van het aanvragen van de
terlokaal, het laboratorium
noodzakelijke machtiging.
en de bibliotheek, alsmede
De beoogde aanpassingen
uitbreiding van de toiletvoor- dragen de volledige goedzieningen. Trekker van dit
keuring van het Locatieteam
project is hoogleraar Nico
Uitgeest en het Bestuur van
van Straalen uit Edam, die
het samenwerkingsverband.
ook regelmatig als columOok tijdens de informatienist in Dagblad Kennemerbijeenkomst met parochialand schrijft en de school
nen op 8 mei vorig jaar in
in Alitena persoonlijk heeft
De Klop was de goedkeuring
bezocht. Met uw bijdrage
van parochianen een prachaan de Vastenactie kunnen
tige opsteker! Hoewel in
we dit project weer een ver- deze tijden van krimpende
dere impuls geven. Hartelijke geloofsgemeenschappen
dank alvast voor uw steun!
en sluiting van kerken niets
kan worden gegarandeerd,
Glas-in-lood ramen
hopen en vertrouwen wij op
Een prachtig verhaal van
een positief besluit van het
onze hoofdkoster, Wout de
Bisdom.
Reus, onlangs in Dagblad
Kennemerland over het
Volgende vergaderingen
voorgenomen onderhoud
Het Bestuur van het samenaan de glas-in-lood ramen
werkingsverband komt op
van de Laurentiuskerk. Hoe- dinsdag 5 maart bijeen.
wel gedurende de jaarlijkse
Het Locatieteam Heemskerk
inspectie van Monumenvergadert op donderdag
tenwacht Noord-Holland de
4 april.
status van deze ramen nog
redelijk werd geacht, bleek
bij een visuele inspectie met
behulp van een hoogwerker in en buiten de kerk de
Bert Jan Rozestraten
realiteit anders. Een aantal
Gedelegeerd voorzitter

Laurentiuskerk
Datum/tijd

Viering

Mariakerk
Datum/tijd

Viering

Za. 2 maart

Geen viering

Za. 2 maart
18.45 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Zo. 3 maart
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor: Deutsche
Messe van Schubert

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

Uit het Doopboek
26 jan. Jesse van Balen
W. van Velsenstr. 23
27 jan. Noëlle Rumping
Kuikensweg 28,
Beverwijk
Uit het Rouwboek
1 febr. Gerardus de Boer
(81)
Braillestraat 2
2 febr. Petronella Vonk-Put
(90)
Huis Ter Wijck,
App. 812
4 febr. Peter Newsky (74)
Rossinistraat 130
5 febr. Elisabeth PekelBeentjes (98)
St. Agnesplants. 10
6 febr. Gertrudes van OijenGroot (91)
Lessestraat 26b
8 febr. Aloysius Schumacher
(87)
Bretagnestraat 40

Wo. 6 maart Eucharistieviering
19.00 uur
Deken Cassee
Aswoensdag Samenzang
Za. 9 maart
18.45 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 9 maart

Geen viering

Zo. 10 maart Eucharistieviering
Deken Cassee
09.30 uur
Samenzang met
herenkoorleden

Zo. 10 maart Eucharistieviering
11.00 uur
Kapelaan Warnaar
Koor Intermezzo

Za. 16 maart Geen viering

Za. 16 maart Eucharistieviering
18.45 uur
Deken Cassee
Mariakoor

Zo. 17 maart Woord- en Communieviering
09.30 uur
Diaken De Haas
Laurentiuskoor (dames):
Missa in C van Cordans

Zo. 17 maart Eucharistie-/Gezinsviering
Deken Cassee
11.00 uur
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Za. 23 maart Eucharistieviering
18.45 uur
Deken Cassee
Samenzang

Za. 23 maart Geen viering

Zo. 24 maart Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
09.30 uur
Laurentiuskoor (heren):
Gregoriaans: Missa XVII

Zo. 24 maart Eucharistieviering
Deken Cassee
11.00 uur
Samenzang

Za. 30 maart Geen viering

Za. 30 maart Eucharistieviering
18.45 uur
Deken Cassee
Zondag
Mariakoor
Laetare
Zo. 31 maart Woord- en Communieviering
11.00 uur
Diaken De Haas
Zondag
Samenzang
Laetare

Za. 6 april
18.45 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 6 april

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang met cantor

Zo. 7 april
11.00 uur

De Stille Omgang naar
Amsterdam wordt dit jaar
gehouden in de nacht van
zaterdag 16 op zondag
17 maart.

Men begint om 20.15 uur met
een kort Sacramentslof in de
Apostelkerk (hoek Plesmanweg/Van Riemsdijklaan) in
Beverwijk en vertrekt vandaar
met de bus om 20.45 uur.
Terugkomst is om circa 1.00
uur.
De kaarten kosten € 12,50
per persoon en zijn te verkrijgen o.a. bij het Parochiesecretariaat van ma. t/m vr.
van 09.30 tot 12.30 uur
(do. gesloten).

Openingstijden Kerkhof: van 9.00 tot 17.00 uur

Met ingang van april zal
Kapelaan Warnaar elke
eerste vrijdag van de maand
biecht horen in de sacristie
van de Mariakerk van
17.30 uur tot 19.30 uur.

Geen viering
Parochiebestuur
Heemskerk, Castricum/
Bakkum, Uitgeest

Eucharistieviering
Deken Cassee
JKH

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

STILLE OMGANG AMSTERDAM

SLUITINGSDATA
KOPIJ HELM
Nr. 8 (april)
Nr. 9 (mei)

Geef
voor
je kerk

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

SACRAMENT
VAN DE BIECHT

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor: Missa
Pontificalis van Perosi

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

Kerkbijdrage
Op 12 februari jl. is de stand
gekomen op 3 46.539,39.
Voor deze onmisbare steun
aan uw Parochiegemeenschap onze oprechte dank!

WIJKCONTACT

Zo. 31 maart
09.30 uur
Zondag
Laetare

Zo. 7 april
09.30 uur

Opbrengst collectes
19/20 jan.
3 645,84
26/27 jan.
3 572,65
2/3 febr.
3 648,10
9/10 febr.
3 529,15

11 maart
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
aangeleverde kopij.
Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst.

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

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

