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• Voorbereidingen H. Vormsel
gaan van start

Dit is een uitgave
van R.K. Parochie
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Heemskerk

• Boek Pastor Van der Linden
“Spreekt God nog tot ons?”
van harte aanbevolen!
• Vormelingen blikken terug
op succesvolle Regiomiddag

KAPELAAN TEUN WARNAAR
“Hij is goed hè? Dat is mijn Kapelaan!” Een prachtige
uitspraak van een van de eerstecommunicanten van dit
jaar tijdens een potje voetbal. Inmiddels is het ruim een
jaar geleden dat Kapelaan Teun Warnaar tot Priester
werd gewijd en aangesteld als Kapelaan in onze regioparochie. Hoe heeft hij dat jaar ervaren?
Contact met veel mensen
Toen hij op 24 juni 2017 tot
Priester werd gewijd, was
Teun Warnaar al een jaar
als stagiair in onze Parochie
bekend en gewend geraakt.
Als Kapelaan kreeg hij het wel
drukker, want Kapelaan Mario
Agius verhuisde naar de Parochie Hoorn. Toch lukt het
Kapelaan Teun nog steeds
om met veel mensen in de
Parochie contact te houden.
Op mijn vraag wat hem het
meest heeft verrast sinds
hij in onze Parochie is, antwoordt hij “de veelheid aan
mensen met wie hij samenwerkt”. En dat is het afgelopen jaar alleen maar meer
geworden, door de samenwerking met de St. Eloy Parochie
in Beverwijk en Wijk aan Zee.
“Gelukkig zijn er veel mensen

die helpen!”
Bijzonder
Wat was het afgelopen jaar
het meest bijzonder? Kapelaan Teun moet even nadenken, want er zijn veel bijzondere momenten geweest in
het afgelopen jaar. Een aantal
dingen springen er toch uit.
De familiebezoeken rond uitvaarten raken hem heel erg.
Mensen gaan heel verschillend om met het verlies van
een dierbare. Het is mooi om
daar met hen over te praten,
ook als dat heel moeilijk is en
er veel verdriet is. Het samen
uitkiezen van lezingen en
daar over praten, biedt vaak
troost. Ook de voorbereiding
op het ontvangen van de Heilige Sacramenten door jongeren en jongvolwassenen vindt

Kapelaan Teun heel bijzonder.
Er zijn in onze regioparochie
elk jaar een aantal jonge
mensen die het H. Vormsel
willen ontvangen, maar misschien nog niet gedoopt zijn,
of de Eerste Heilige Communie hebben gedaan. Soms
doen ze gedeeltelijk mee
met de voorbereiding van de
Vormselgroep en soms is de
voorbereiding individueel.
Kapelaan Teun doet dit graag,
het raakt natuurlijk sterk aan
de voorbereiding van de Eerstecommunicanten en de Vormelingen, waarvoor hij eerstverantwoordelijke is.
Bedevaart naar Assisi
De Kapelaan noemt ook
speciaal de bedevaart naar
Assisi in de meivakantie met
de jongeren van het Bisdom.
Onze Parochie was met tien
jongeren een van de hofleveranciers. “Het was heel bijzonder om deze reis met de
tieners en jongeren mee te
maken. Ik was vooral betrokken bij de begeleiding van de
jongeren vanaf een jaar of
17.” Kapelaan Johannes van
Voorst begeleidde de tieners
vanaf ongeveer 13 jaar. “De
activiteiten waren op leeftijd
gericht, maar bij de Eucharistievieringen waren alle tieners en jongeren meestal bij

Kapelaan Teun en seminarist Thomas Bötticher met de Heemskerkse en Uitgeestse deelnemers aan
Tienerkamp Break Out in Heiloo.

elkaar. Het was heel mooi om
zo’n grote groep van ongeveer 70 tieners en jongeren
bij elkaar te zien. Je kunt
ook zien dat de bedevaart ze
echt heeft geraakt.” Sinds
“Assisi” zoeken de tieners
en jongeren van het Bisdom
elkaar bij verschillende gelegenheden op. Soms gewoon
om samen een gezellige middag te hebben, maar ook
bijvoorbeeld bij aanbiddingen
van het Allerheiligste op het
Heiligdom in Heiloo, de Midzomernachtmis op het strand
van Zandvoort op 1 juli, een
middag met de seminaristen
in Nieuwe Niedorp of het door
de Blauwe Zusters in Heiloo
georganiseerde vijfdaagse
tienerkamp Break Out in de
zomervakantie.
Jongerenbijeenkomsten
“En in Heemskerk neemt
een aantal jongeren komend
jaar de organisatie van de
jongerenbijeenkomsten voor
16+’ers over. Het is heel fijn
dat ze zo betrokken raken!”
Bijna tien jaar geleden begon
Kapelaan Szymon Olgrzymek
de navormselcatechese in
onze Parochie met zes jongeren en die is onder de Kapelaans Bruno Sestito, Mario
Agius en nu Teun Warnaar
uitgegroeid tot ongeveer dertig tieners/jongeren, verdeeld
in de leeftijden 12-16 jaar en
16+. “Het is fijn dat jongeren
na het Heilig Vormsel betrokken blijven: de “oudste jongeren” waren er al bij in de tijd
van Kapelaan Szymon.
Eerste Communie en
Vormsel
Zoals eerder vermeld is Kapelaan Teun ook verantwoordelijk voor de projecten ter
voorbereiding op de Eerste
Heilige Communie en het Heilig Vormsel, en ook voor de
tussentijdse kindercatechese
voor 8- tot 11-jarigen. Steeds
meer catechese-activiteiten
vinden in regioverband plaats
en sinds dit jaar is er dus
ook samenwerking met de
St. Eloy Parochie in Beverwijk
en Wijk aan Zee. “Ik vind het
belangrijk om ook de ouders
en gezinnen van de kinderen

te leren kennen. Afgelopen
jaar heb ik alle gezinnen van
de eerstecommunicanten
thuis bezocht.” Om de ouders
ook op de hoogte te houden
van de inhoud van de voorbereidingsprojecten, worden
er voor hen ook gezamenlijke informatiebijeenkomsten
georganiseerd. Door de persoonlijke benadering blijven
ouders de hele tijd betrokken. En de Kapelaan vindt
het alleen maar leuk als hij
na de Eerste Communie aan
een voetbalwedstrijd met
eerstecommunicanten en hun
vriendjes kan meedoen. En
dat de kinderen blij met hem
zijn blijkt wel uit de openingsquote van dit stukje!
Scholen
Kapelaan Teun steekt ook
veel energie in het contact
met scholen. In het begin
van het schooljaar bezoekt
hij net als zijn voorgangers
(Kapelaans Bruno en Mario)
de groepen 4 en 8 van veel
scholen om de kinderen uit te
nodigen voor de Eerste Communie en het Vormsel. En
twee keer per jaar worden de
Heemskerkse scholen in een
van onze kerken uitgenodigd
om te horen over Kerstmis,
de Vastentijd, Pasen of over
de betekenis van alles wat in
de kerkgebouwen te zien is.
Enthousiasme
Wat na het interview met de
Kapelaan vooral blijft hangen,
is een gevoel van enthousiasme. Zijn ervaringen in het
afgelopen jaar geven hem
duidelijk energie voor het
vervolg. “Je ziet gewoon dat
er een opleving is van jonge
mensen in de Kerk. Bij de
bedevaart naar Assisi was
dat heel sterk, maar het is
meer dan dat. Mensen zijn
op zoek.” Ik weet zeker dat
Kapelaan Teun nog veel mensen zal “aansteken” met dit
enthousiasme. De uitspraak
van de eerstecommunicant
waarmee ik dit stukje begon,
is daarvan een mooi voorbeeld! “Hij is goed hè? Dat is
mijn Kapelaan!”
Sindo Núñez Queija

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

Nog geen 40
Grote kans dat u als u dit
leest de 40 al bent gepasseerd! Dat is jammer voor
u, want dan bent u toch
echt te vroeg geboren.
Ik las namelijk laatst in
de krant dat mensen jonger dan 40 misschien wel
nooit zullen sterven! Binnen afzienbare tijd zullen er
middelen verkrijgbaar zijn
die niet alleen ziektes kunnen genezen, maar ook alle
veroudering tegengaan.
Als je die slikt, dan word
je wel ouder in jaren, maar
blijft je lichaam jong. Een
anti-verouderingsmiddel
zoals een crèmepje voor de
huid, maar dan iets dat wel
werkt. En dan niet alleen
voor de huid, maar ook van
binnen!
Generatiekloof zonder
einde
Als u voor het jaar 1978
bent geboren, dan zal deze
verwachte medische revolutie helaas aan u voorbij
gaan. Maar gelukkig heeft
ú het geloof nog, want dat
hebben 40-minners dan
vaak weer minder…
Door uw geloof komt u er
dan toch nog goed vanaf.
We hopen dat het nog lang
duurt, maar er zal een dag
komen waarop u alles op
deze aarde zal moeten achterlaten. Heel pijnlijk en
treurig, maar dan zal u aankomen bij de hemelpoort
en zal Petrus u binnenleiden in de hemel waar u dan
wel voor eeuwig volmaakt
gelukkig zult zijn.
Of bijna volmaakt ... want
u zult wel voor eeuwig
gescheiden blijven van uw
kleinkinderen, uw kapelaan
en andere mensen geboren
na het jaar 1978.
Want zij zullen voor eeuwig
op deze aarde zijn door het
toekomstige wondermedicijn, terwijl u in de hemel
bent. En zo zal er een
generatiekloof ontstaan
zonder einde!
Er zijn ook grenzen
Een klein artikel in de krant
kan zo de kijk op de din-

gen helemaal veranderen.
Nou ja, eigenlijk geloof ik er
zelf maar weinig van. Wel
van ons katholieke geloof
natuurlijk, maar niet van
het wondermiddel voor een
eeuwig leven hier op aarde.
Door de wetenschap en
techniek kunnen we heel
veel, maar er zijn ook grenzen. Niet alles is maakbaar:
liefde of vrede kan techniek ons niet geven. En wie
geluk denkt te krijgen uit
een pilletje komt bedrogen
uit.
Maar God belooft ons
juist die dingen waar we
het meest naar verlangen;
meer nog dan naar eeuwige
gezondheid.
Zijn liefde kent geen grenzen en ook aan de andere
kant van de dood zal Hij er
voor ons zijn.
We mogen denken aan de
mooie woorden van de
H. Teresa van Avila.
Laat niets je verontrusten;
laat niets je beangstigen:
Alles gaat voorbij;
God verandert nooit.
Geduld bereikt alles:
Wie God heeft ontbreekt
niets;
God alleen is genoeg.
We blijven bidden
We blijven bidden en hopen
voor alle 40-minners en
40-plussers die niet in God
geloven. Door ons gebed
voor hen, door ons voorbeeld van geloof en soms
door een woordje, hopen
we dat ook zij degene
mogen leren kennen die
heeft gezegd: Ik ben de
weg, de waarheid en het
leven.
Mede namens Deken Ton
Cassee en Diaken Marcel de Haas wens ik u alle
goeds toe in het nieuwe
seizoen waaraan we zijn
begonnen!
Hartelijke groet,

Teun Warnaar,
Kapelaan

De vakantie is ten einde. Dus
weer een nieuw begin van
het schooljaar. Spannend en
leuk! Ook gaan wij weer een
nieuwe start maken met de
voorbereiding van een nieuwe
groep kinderen die in mei
volgend
jaar hun
Eerste H.
Communie willen
doen. De
kinderen

kunnen tot 25 september per
e-mail aangemeld worden
via eerstecommuniegroep@
gmail.com. Als u de digitale
versie van deze Helm wilt
inzien, dan staat de informatie omtrent de Eerste H.
Communie onder het kopje
“Nieuws”.

tember om 11.00 uur. Het
jeugdkoor De Heemsklokjes
zal dan zingen, misschien wel
met nieuwe koorleden!? (aanmelden kan bij Marianne van
Gemert: gea32@gmail.com).
De viering heeft als thema:
“Wie is Jezus?” Denk daar
alvast maar eens over na!

De derde zondag van de
maand is weer gereserveerd
voor de gezinsviering in de
Mariakerk. Dus op 16 sep-

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

JOPH NIEUWS - TERUGBLIK
REGIOMIDDAG EN VORMSELVIERING
Op 23 juni hebben we de
Regiomiddag gehouden voor
de vormelingen van Uitgeest,
Castricum en Heemskerk. Alle
21 jongeren waren aanwezig. Na een welkomstgebed
en het Evangelie van Marcus
over het dochtertje van Jairus hebben zij ter verduidelijking hierover een kort filmpje
gezien en kregen ze nadere
uitleg door Kapelaan Teun.
Dit was belangrijk want dit
evangelie werd gelezen in hun
Vormselviering. We hebben
gesproken over nieuwe kansen krijgen of keuzes maken.
Daarna gingen ze in groepjes
aan het werk met het thema
van de Vormselviering: “Talita
koemi, meisje sta op”. Zij
moesten een letter van deze
tekst versieren met tekeningen en kleuren die met
hen zelf te maken hebben.
Na hard werken en gezellig
gebabbel kwamen er mooie
werken tevoorschijn, die tijdens de Vormselviering in
de kerk hingen. Ook zijn er
gebeden gemaakt. De beginletters van deze gebeden
vormden het woord “Talita”.
Daarna hebben we bij Maria
een tientje van de rozenkrans
gebeden.
Toen was het tijd om te eten:
dus op de fiets naar de Pata-

toloog. Na een lekkere snack
hebben we door de duinen de
sponsorfietstocht gereden,
met de opdracht de slagzin
te zoeken en deze luidde:
“wij vormelingen fietsen door
weer en wind voor het Ethiopische kind en ook Martha
steunen is ons doel, dat geeft
een goed gevoel”. Na terugkomst was er een broodje
worst en wat te drinken en
we waren benieuwd naar de
opbrengst van de sponsortocht: Jordy had het meest
opgehaald. De opbrengst was
€ 600. Een prachtig bedrag,
waar we alle sponsors heel
erg voor bedanken.
Tijdens een feestelijke viering
op 30 juni in de St. Pancratiuskerk hebben zij het sacrament van het H. Vormsel
ontvangen. En een van hen
ontving ’s middags eerst het
sacrament van het H. Doopsel en deed haar Eerste H.
Communie ook tijdens de
Vormselviering. Aan het eind
mocht mevrouw Aardenburg
het sponsorgeld in ontvangst
nemen. Zij was zeer verrast
en dankbaar. Met de zegen
van Mgr. Hendriks en een
slotlied van het JKH werd
deze mooie viering afgesloten.
Elly Dantuma

TERUGBLIK BAVODAG
“Jij kent mij!” Dat was dit
jaar het onderwerp van de
Bavodag in Haarlem. Alle
vormelingen van Castricum,
Uitgeest en Heemskerk konden er naartoe en het was

echt een superleuke dag.
Er was een spectaculaire
opening met vuur en gave
muziek, waarna we in groepjes allemaal activiteiten hebben gedaan. Wij gingen eerst
naar het gesprekkencentrum,
waar we allemaal mensen
vragen konden stellen over
hun beroep. Daarna mochten
we zelf een toneelstuk kiezen bij de toneelgroep en we
mochten zelfs in de klokkentoren komen bij een speciale
rondleiding door de kerk! We
sloten af met een ceremonie
en we kregen ook een mok
van de Bavodag mee naar
huis. Kortom, een heel speciale dag!
Merel Kooistra

AANMELDEN
H. VORMSEL
Vanaf september gaat de
voorbereiding van start
voor het H. Vormsel. Alle
kinderen van groep 8
worden uitgenodigd om
hieraan mee te doen.
Ook kinderen die al in
de eerste klas zitten en
door omstandigheden
vorig jaar niet meededen
zijn van harte welkom
om zich aan te sluiten.
Elk jaar nodigen wij de
Bisschop uit om het H.
Vormsel toe te dienen tijdens een feestelijke viering in een van de kerken
in onze regio. De voorbereidingsbijeenkomsten
vinden meestal plaats op
woensdagavond in het
Parochiecentrum bij de
Laurentiuskerk in Heemskerk. Er vinden ook enkele bijeenkomsten plaats
in De Klop, bij de Onze
Lieve Vrouwe Geboorte
kerk in Uitgeest.
Ouders en kinderen worden uitgenodigd voor
de informatieavond op
woensdag 12 september om 19.30 uur in de
Esplanadezaal van de
Mariakerk, Spoellaan 3 te
Heemskerk en deze duurt
ongeveer een uur.
Aanmelden en informatie
bij Joke Hoogeland:
jhland@ziggo.nl.
Namens de regionale
werkgroep H. Vormsel,
Kapelaan Teun Warnaar

ALLERHEILIGSTE
De uitstelling van het
Allerheiligste vindt plaats
elke eerste vrijdag
van de maand in de
Laurentiuskerk van
13.30 tot 15.30 uur.

RECENSIE BOEK PASTOR JAN VAN DER LINDEN
“SPREEKT GOD NOG TOT ONS?”
Toen ik als jonge man deelnam als lid van de Zaanse
KAJM (Katholieke Jonge Mannen) lazen en bespraken wij
maandelijks o.l.v. Kapelaan
Van der Ham het Nieuwe Testament. Het was in die periode voor katholieken niet normaal dat het Oude Testament
gelezen werd; dat was voor
de prostestanten, hoorde ik
vertellen! Met het onlangs
uitgebrachte boek “Spreekt
God nog tot ons?“ van Pastor
Jan van der Linden kan het
gemis prachtig worden goed
gemaakt. In hoofdstukken
worden delen uit de boeken
van Mozes toegelicht met een
aantal vragen. In deel 1 volgt
een verklaring over o.a. de
ontstaansgeschiedenis van
het geschreven Bijbelwoord,
de voor ons wat vreemde cultuur, de wonderen beschreven
in de geschriften en de groei
van het geloof. Alle boeken
van het Oude Testament
komen aan de orde. Elk boek
wordt afgesloten met een
aantal vragen die betrekking

hebben op zowel delen van
de inhoud van het beschreven boek (“Hoe is het beeld
van God in het verhaal van
Abraham die zijn zoon Isaak
moet offeren?”), als wel op
de persoonlijke belevenis van
je geloof (“Ervaart u ook in
uw leven dat geloof overgave
en vertrouwen is en tegelijk
soms een worsteling met God
om die overgave?”).

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

Vredesweek 15-23 september
Speciale aandacht elk jaar in de derde week van september
voor de Vredesweek. Dus dit jaar van 15 t/m 23 september. Het thema van de Vredesweek 2018 is “Generaties voor
vrede!”. Door de generaties heen, in wat voor situatie dan
ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Oud en jong
kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame
wereld. Met die gedachte organiseert PAX de Vredesweek. Dit
is hét moment om in actie te komen.
Vrede kun je leren
Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat
die van hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen
inspiratie uit bijzondere rolmodellen, binnen hun familie of in
de wereldgeschiedenis. In Amerika bijvoorbeeld staan dit jaar
jongeren massaal op tegen wapengeweld. En het waren jongeren die een nieuwe zwengel gaven aan de strijd om kernwapens de wereld uit te krijgen. Een wens die hun ouders
al eerder hadden. Wat hieruit blijkt? Vrede kun je leren, van
elkaar. Het is ook een keuze: niet terugslaan, maar samen
verdergaan.
Impact van oorlog
Door de komst van vluchtelingen zien we opnieuw dat vrede
niet vanzelfsprekend is en ook z’n sporen direct bij ons in de
buurt heeft. Ook worden oorlogsherinneringen en oorlogstrauma’s vaak van ouder op kind doorgegeven. Luister naar die
verhalen, deel ze, tijdens de Vredesweek en daarna. Daarbij
de verhalen van mensen die nog steeds midden in conflicten
of oorlog leven. Mensen die zich - ondanks het geweld om
hen heen - blijven inzetten voor vrede. Met vallen en opstaan.
Verhalen verbinden het verleden met het heden en ook mensen onderling.
Het bankrekeningnummer voor donaties:
NL03 TRIO 0390 5150 00.

Conclusies
In het laatste deel komen
samenvattende conclusies
aan de orde:
• De Bijbel is gegroeid uit
verhalen die doorverteld
werden, opgeschreven en
in de loop der tijd herschreven tot een definitieve tekst
ook voor onze dagen.
• Het gaat om de gelovige
boodschap, die vooreerst
bestemd is voor de mensen
in de tijd dat de boodschap
verkondigd werd, maar ook
voor alle mensen in alle
tijden!
• Je kunt het Nieuwe Testament niet begrijpen zonder
het Oude Testament.
• Vervolgens worden enkele
punten uit die boodschap
vermeld, zoals aandacht
voor de uitleg van de Bijbel,
waarbij de kritische leiding
van de Kerk een rol speelt.
Tot slot volgen nog enkele
tips: “Je moet de Bijbel niet
lezen vanuit een houding van
wetenschappelijk
onderzoek. Je moet de bijbel
biddend lezen om je open te
stellen voor Gods boodschap
aan jou, maar het is ook weer
geen receptenboek. Het gaat
om de relatie met God. Vanuit
die relatie kun je de boodschap verstaan.”.
Verbazing over zoveel
nieuws
Het heeft mij verbaasd om op
150 pagina’s zoveel nieuws te
lezen over wat toch de basis
van een christelijk leven is. Ik
hoop dat mijn bijdrage voor
velen aanleiding zal zijn dit
schitterend informatieve boek
“Spreekt God nog tot ons?”
te bestellen via pastor Van
der Linden (tel. 205232). Je
kunt het eigenlijk niet missen
als je de laatste oproep in
praktijk wilt brengen. En voor
de prijs (€ 10) hoeft u het
zeker niet te laten! Kortom,
van harte aanbevolen!
Ton van Herpen

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

UIT HET BESTUUR
het samenwerkingsverband
van de Parochies in Castricum, Heemskerk en Uitgeest concludeer ik dat als
mensen van goede wil zijn,
er in goed onderling overleg
veel mogelijk is. Hopelijk in
een sfeer van vertrouwen en
wederzijds respect en met
de steun van een collegiaal
en hecht pastoraal team,
zullen we ook de samenwerking met Beverwijk gaan
vormgeven. Wel zullen we
daarbij moeten trachten
Bestuurlijke samenhet verleden achter ons te
werking met Beverwijk
laten en ons vooral concenTijdens een gesprek met
treren op het bouwen van
Deken Ton Cassee en Paselkaar versterkende geloofstoor Kaleab heeft Bisschop
gemeenschappen. Daarbij
Mgr. Punt hen uitdrukkelijk
verzocht om, na een periode behouden de Parochies hun
van pastorale samenwerking zelfstandige positie en blijven ze financieel onafhanmet de beide Beverwijkse
kelijk. Uiteraard zullen wij u,
Parochies sinds december
ook via deze Helm, over de
2017, nu ook te komen tot
een bestuurlijke samenwer- nieuwe ontwikkelingen verking van Beverwijk met onze der informeren.
regio. De motivatie van de
Bisschop is al langer duide- Klokkentoren Mariakerk
lijk. Onze krimpende kerk is De reconstructie van het
volop in verandering. De luxe stalen kruis van de klokkentoren van de Mariakerk
van kleine groepen willen
blijven is voorbij. We moeten door Constructiebedrijf Groot
primair elkaars aanvulling en is inmiddels gereed. Thans
wordt naar een geschikt
verrijking zijn. Daarbij zal in
moment gezocht om het
de nabije toekomst vooral
kruis op de buisspil te
gekeken worden naar de
beschikbaarheid van Pasto- plaatsen. Hier is een specires, het aantal vieringen, het ale hoogwerker voor nodig.
Nadat het kruis op zijn plek
aantal kerkgebouwen alsmede de kerkbetrokkenheid. bevestigd is, zullen we een
gepast moment zoeken om
Inmiddels is door Deken
de hernieuwde klokkentoTon Cassee als moderator
ren van de Mariakerk weer
van het beoogde samenopnieuw te laten zegenen.
werkingsverband een brief
Daarnaast werd de verlichaan de Pastores en Bestuting van de klokkentoren
ren van de regio’s Heemsgerepareerd.
kerk en Beverwijk gestuurd
om in gezamenlijk overleg
Overige bouwkundige
te komen tot een groter
werkzaamheden
samenwerkingsverband.
Zowel bij de Laurentiuskerk
Beoogd wordt het nieuwe
samenwerkingsverband met als de Mariakerk zijn opstelingang van 1 november a.s. plaatsen voor containers
gerealiseerd. Tevens werden
te laten starten, waarbij
het Bestuur van het huidige brandtrap en betonwerk aan
samenwerkingsverband (Cas- de buitenzijde van de Mariakerk weer hersteld. Bintricum, Heemskerk en Uitnenkort zullen we met Bouwgeest) zal worden vergroot
advies Groot Holland BV aan
met vertegenwoordigers uit
de twee Beverwijkse regio’s tafel gaan om het bestek
voor de geplande onder(Agatha/Regina Caeli/Wijk
aan Zee en Apostelkerk/Vel- houdswerkzaamheden voor
de Laurentiuskerk door te
sen-Noord/Sancta Maria).
spreken. Dit bestek zal aan
verschillende aannemers
Veel parochianen zullen
worden voorgelegd voor het
mogelijk de wenkbrauwen
uitbrengen van een offerte.
fronsen bij deze nieuwe
stap. Het huidige samenwerkingsverband bestaat nog
maar vier jaar. Wat betekent
het voor onze eigen Parochie
en gaan we nu weer een
nieuwe periode van onzekerheid tegemoet? Terugkijkend
op mijn eigen ervaringen als Bert Jan Rozestraten
gedelegeerd voorzitter van
Gedelegeerd voorzitter
Na een prachtige zomer
in Nederland is de ‘grote
vakantie’ achter de rug. De
scholen gaan weer beginnen, werkgroepen pakken
hun activiteiten weer op en
we concentreren ons weer
op onze dagelijkse bezigheden en werkzaamheden.
Aan het begin van een nieuw
kerkelijk jaar staan we als
Bestuur direct voor een
behoorlijke uitdaging!

Laurentiuskerk
Datum/tijd

Viering

Mariakerk
Datum/tijd

Viering

Za. 8 sept.

Geen viering

Za. 8 sept.
18.45 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Zo. 9 sept.
09.30 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Laurentiuskoor: Missa in
honorem Sancti Hugonis
van Van der Peet

Zo. 9 sept.
11.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang

Za. 15 sept.
18.45 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 15 sept.

Geen viering

Zo. 16 sept.
09.30 uur

Woord- en Communieviering
Diaken De Haas
Samenzang met cantor

Zo. 16 sept.
11.00 uur

Eucharistie-/Gezinsviering
Deken Cassee
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Za. 22 sept.

Geen viering

Za. 22 sept.
18.45 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Mariakoor

Zo. 23 sept.
09.30 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Laurentiuskoor (heren):
Gregoriaans: Missa XI

Zo. 23 sept.
11.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang

Za. 29 sept.
18.45 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 29 sept.

Geen viering

Zo. 30 sept.
09.30 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Laurentiuskoor (heren):
Missa in honorem Sanctae
Luciae van Botazzo

Zo. 30 sept.
11.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang

Za. 6 okt.

Geen viering

Za. 6 okt.
18.45 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Zo. 7 okt.
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor:
Missa Tertia van Bárdos

Zo. 7 okt.
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
JKH

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

Uit het Rouwboek
25 mei Anna de RuyterWestgeest (73)
Vogelkers 16
31 mei Slavko Rosic (46)
Breedweerlaan 130
4 juni Mattheus Weel (72)
Alkmaarseweg 210
4 juni Birgitta Clement (54)
Beneluxlaan 299
6 juni Jacoba LuteZonneveld (93)
Huis Ter Wijck, B'wijk
28 juni Maria LubbersVrouwe (86)
Huize St. Agnes, K217
8 juli
Catharina ten Bergevan Hoogmoed (95)
Zandhaver 37
11 juli Gerardus van Baar (89)
Kerkweg 169

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

SLUITINGSDATA
KOPIJ HELM
12 sept.
Informatieavond H. Vormsel (Mariakerk, 19.30 u.)
15-23 sept. Vredesweek
16 sept.
Fietsactie voor Lourdes
(Start IJssalon Marx O’Larry’s, 11.00-14.00 uur)
16 sept.
Gezinsviering met Jeugdkoor De Heemsklokjes
(Mariakerk, 11.00 uur)
28 sept.
Orgelconcert St. Pancratiuskerk Castricum
(20.00 uur)

FIETSACTIE LOURDES 16 SEPTEMBER

Wij doen er alles aan om
geld binnen te halen voor
ons doel: mensen een kans
geven om mee te gaan naar
Lourdes. Nu gaan wij fietsen
op zondag 16 september. De
start is bij de ijssalon Marx
O`Larry’s tussen 11.00 uur
en 14.00 uur. Daar krijgt u
een sticker en u fietst dan
naar Johanna’s Hof in Bak-

kum. Hoe u fietst maakt niet
uit. U kunt door de duinen of
over de straatweg en hoelang
u er over doet is ook geen
probleem. Bij Johanna’s Hof
zit Bets Portegies en van haar
krijgt u een kaartje. En als u
dan weer terug fietst en het
kaartje inlevert bij de ijssalon
krijgt u een ijsje en wij krijgen
van de sponsor € 10. Jong en
oud kan mee doen. Wij zien
u graag!
Joke Hoogeland

Nr. 2 (okt.)
Nr. 3 (nov.)

Uit het Doopboek
3 juni Myla van den Berg
Europaplein 110
6 juli
Nala en Justine
Ebritsch
Hauptstr. 210A,
Saarlouis, Duitsland
8 juli
Thanh Hung Dang
A.C. op ’t Landplantsoen 32, Hhwaard
8 juli
D’jahvailey Pruijmboom
Berkenhof 7
28 juli Jaap Rumping
Duiveland 1, B'wijk
12 aug. Kyon en Zenno
Felices Hernandez
Rietland 13,
Assendelft
19 aug. Sara Kranendonk
Rijswijkstraat 42,
Amsterdam

10 sept.
15 okt.

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.

NOODFONDS
HEEMSKERK
In financiële noodsituaties,
Tel: (06) 16 57 09 46
Gironr.:
NL10 INGB 000.8030.664

Openingstijden Kerkhof

Van 9.00 tot 17.00 uur

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

www.laurentius-maria.nl
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
Jeanne Beentjes, lid, Uitgeest
Cees Deijle, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid,
Castricum
Functie penningmeester: vacant

12 juli

Felisa Tajes Lopez (71)
Ingen Houszstr. 93
22 juli Catharina van RixelCastricum (82)
Huize Agnes, App. 309
30 juli Gertruda FijenWinkelmolen (81)
Boompjesven 27
3 aug. Petronella SchettersSchuurbiers (94)
Joh. Brouwerstr. 35
11 aug. Gerardus de Reus (86)
Huize Westerheem,
K315
12 aug. Johannes van der
Hulst (64)
Pernéstraat 59,
Castricum
16 aug. René de Ruijter (55)
Braamhof 8
Opbrengst collectes
19 t/m 21 mei
3 1.523,00
26/27 mei
3 573,40
Maand juni
3 2.674,79
Maand juli
3 2.913,49
Kerkbijdrage
Op 21 augustus jl. is de stand
gekomen op 3 76.918,98.
Voor deze onmisbare steun
aan uw Parochiegemeenschap onze oprechte dank!

Geef
voor
je kerk

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.

Secretariaat

Deken A.M. Cassee
Pastorie ”De Gave”
Spoellaan 1
1964 TA Heemskerk
Tel. 0251 - 232788

Locatieteam
Heemskerk
Parochie H.
Laurentius/H. Maria

Kapelaan T. Warnaar
Tel.: 06 - 13997625

Dorpsstraat 113,
1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

Deken Ton Cassee, voorzitter
Kapelaan Teun Warnaar, lid
Bert Jan Rozestraten,
gedelegeerd voorzitter
Rita Dufrenne, lid
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

Laurentiuskerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL65 INGB 0000 114474
Mariakerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL20 INGB 0000 195503
Bankrekening beide kerken
NL34 RABO 0363 461450

