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TWEE TORENS... 
ÉÉN PAROCHIE

In dit nummer o.a.: 

• Vrijwilligersdag Bisdom  
13 oktober

• Nieuw: KiCa-Club voor 5/6-jarigen

• Apostelparochie houdt 
open dag op 27 oktober

• Vieringen Allerheiligen  
en Allerzielen

ALLERZIELEN: STILSTAAN 
BIJ WIE WE VERLOREN

Een jaar heeft 365, soms 
366 dagen, maar ons katho-
lieke geloof kent veel meer 
heiligen en martelaren. 
Daarom werd besloten een 
algemene dag in te voeren 
waarop het leven van alle hei-
ligen gevierd zou worden en 
dat werd Allerheiligen.

Allerheiligen valt traditioneel 
op de dag na ‘Halloween’, 
een feest met een heidense 
oorsprong. Halloween gaat 
terug naar de oude Kelten 
die op 31 oktober Oud en 
Nieuw inluidden en geloof-

Allerzielen, het feest van alle zielen, wordt in de katho-
lieke kerk sinds de 12e eeuw gevierd. Tijdens een spe-
ciale Eucharistieviering op vrijdag 2 november, de dag 
na Allerheiligen, worden onze overledenen herdacht. 
Ook in onze Heemskerkse Parochie is het gebruikelijk 
dat als er een parochiaan uitgeleide wordt gedaan, er 
achterin de kerk een kruisje wordt opgehangen met 
daarop de naam van de overledene. Het kruisje blijft 
een jaar na overlijden hangen en wordt door het Wijk-
contact bij de nabestaande(n) thuisgebracht. Het is ook 
mogelijk het kruisje in overleg met het Wijkcontact op 
het secretariaat af te halen of op te laten sturen.

den dat met Nieuwjaar de 
geesten van alle gestorvenen 
van het afgelopen jaar zou-
den opstaan om een levend 
lichaam in bezit te nemen. 
Om kwade geesten buiten 
de deur te houden droegen 
de Kelten (enge) maskers. 
Waarschijnlijk ligt daar de 
oorsprong van de verkleedtra-
ditie van Halloween.

Laurentiuskerkhof:  
een schitterende laatste 
rustplaats
Met Allerzielen worden er 
bij veel begraafplaatsen en 
crematoria bijeenkomsten 
georganiseerd. Zo ook al 
jarenlang op het Laurentius-
kerkhof. Kaarsjes, zo’n 90 
fakkels en speciale elektri-
sche verlichting zorgen voor 
‘licht in de duisternis’ en een 
bijzondere sfeer. Niemand 
mag worden vergeten. Het is 
troostrijk om te ervaren dat je 
niet de enige bent die iemand 
is kwijtgeraakt door de dood. 

De vijftien vrijwilligers van het 
Laurentiuskerkhof zorgen er 
met elkaar voor dat ons kerk-
hof er dag in, dag uit schit-
terend bij ligt. Ik zit aan tafel 
met de twee beheerders, Ton 
Heus en Ton de Ruyter, die in 
opdracht van het Parochiebe-
stuur zijn aangesteld om alle 

werkzaamheden op het kerk-
hof te coördineren. Zij zijn 
ook nauw betrokken bij de 
administratie van alle begra-
vingen. Daarom even een 
paar getallen. In 2017 waren 
er in totaal 40 bijzettingen 
waarvan 30 overledenen zijn 
begraven. Voorts werden er 
10 asbussen bijgezet. In ver-
band met afloop van de graf-
rechten werden 27 rechtheb-
benden aangeschreven. Alle 
namen van overledenen, hun 
plek op het kerkhof en wie de 
nabestaanden zijn wordt zorg-
vuldig bijgehouden met speci-
fieke software. 

Het huidige kerkhof heeft 
nog een capaciteit van 130 
tot 140 graven. ‘Doordat 
ook oudere graven worden 
geruimd, zullen we altijd aan 
de vraag naar begraven op 
het Laurentiuskerkhof kunnen 
voldoen’, stelt Ton Heus. ‘Ove-
rigens wordt er in de huidige 
tijd wel meer gecremeerd dan 
begraven en kiezen nabe-
staanden steeds vaker voor 
bewaren van de urn op een 
alternatieve plek.’

Een kerkhof is nooit af...
De afgelopen jaren is er aan-
zienlijk geïnvesteerd in het 
Laurentiuskerkhof: een uit-
breiding voor 130 graven, het 
tweede deel van het colum-
barium, vervanging van het 
hekwerk en het aanbrengen 
van nieuwe verlichting en 
beplanting. Met de steun van 
constructiebedrijf De Groot 
onderging het toegangshek 
een opknapbeurt. 

Met al die inspanningen is 
het wel zuur dat onlangs 
werd ingebroken in de schuur 
van het Laurentiuskerkhof. 
Er wordt een vrijwel nieuwe 
bosmaaier, een betonschaar, 
een schuurmachine en een 
boormachine vermist. Jam-
mer dat onverlaten niet van 
andermans spullen kunnen 
afblijven …

Extra mankracht altijd 
welkom!
De beheerders wijzen op de 
hechte groep van kerkhof-
vrijwilligers die hun uiterst 

best doen om het kerkhof in 
perfecte conditie te houden. 
Ton de Ruyter: ‘Zij doen het 
werk en wij geven daar als 
beheerders een beetje sturing 
aan. Als andere mensen het 
leuk vinden om een uurtje in 
de week of in de twee weken 
eens de handen uit de mou-
wen te steken, zijn ze natuur-
lijk van harte welkom!’ Toch 
worden sommige klussen voor 
deze groep vrijwilligers wat 
te zwaar. Voor het arbeidsin-
tensieve snoeiwerk gaat het 
Parochiebestuur daarom met 
de beheerders externe hulp 
inroepen. 

Samen herdenken
Ik vraag beheerders Ton en 
Ton naar het nut en de bete-
kenis van Allerzielen. ‘Het 
is vooral samen herdenken 
en daar hoef je niet per sé 
katholiek voor te zijn. Ook 
mensen met een andere 
geloofsovertuiging of zonder 
geloof zijn welkom. We willen 
een uitnodigende kerk zijn en 
met elkaar onze overledenen 
gedenken.’

Allerzielen, we staan stil bij 
het feit dat alles sterfelijk is, 
ook het menselijk leven. Her-
inneringen aan het verleden 
is dat ons nog rest en bindt. 
Maar onsterfelijk is de liefde 
en verbondenheid die in onze 
harten ligt opgeslagen. Laten 
we daarom op 2 november 
met elkaar met respect en 
waardigheid stilstaan bij wie 
we verloren! 

Bert Jan Rozestraten

Heiligen in overvloed
Allerheiligen (1 november) 
en Allerzielen (2 november) 
volgen elkaar netjes op. In 
onze katholieke traditie is 
het gebruikelijk dat alle heili-
gen en martelaren een eigen 
naamdag kregen, die vaak 
viel op hun sterfdag. 
De twee bekendste zijn die 
van Sint Nicolaas (5 decem-
ber) en die van Sint Francis-
cus (4 oktober). Uiteraard is 
ook de sterfdag van de Hei-
lige Laurentius (10 augustus) 
bij Heemskerkse parochianen 
welbekend. 

Het Laurentiuskerkhof: een schitterende laatste rustplaats.

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.



Samenwerkingsverband
In december 2017 besloot 
Bisschop Punt de pasto-
rale zorg in Eloy Beverwijk 
toe te vertrouwen aan 
de Pastores van de regio 
Heemskerk. Eerlijk gezegd 
zag ik dat na het vertrek 
van Pater Ronald Putman 
als een verwacht scenario. 
Een vaste opvolger was niet 
beschikbaar. In de zomer 
2018 hebben Pastoor Kale-
ab en ik indringend met de 
Bisschop kunnen spreken, 
mede in aanwezigheid van 
algemeen secretaris E. 
Fennis. De Bisschop meent 
dat wat in de regio Zaans-
treek en Haarlem gebeurt, 
nu ook in onze omgeving 
moet gebeuren.

Aanvulling en verrijking
Onze kleiner worden kerk 
vraagt om de bakens ingrij-
pend te verzetten. Het 
samenwerkingsverband 
dat drie jaar geleden in 
Uitgeest, Castricum en 
Heemskerk is begonnen, 
kan vergroot worden door 
heel regio Beverwijk met 
regio Heemskerk te ver-
binden. De zelfstandige 
Parochies is gevraagd na te 
denken over hun locatiebe-
stuurders en over kandida-
ten, die door de Bisschop 
kunnen worden benoemd 
in het samenwerkingsbe-
stuur dat per 1 november 
zou moeten aantreden. 
Met alle pastores, ook de 
emeriti, en met Eloy is in 
goede sfeer gesproken. Ook 
kwam er een reactie vanuit 
Velsen-Noord. Parochies die 
opteren voor een andere 
koers kunnen hun wens met 
Bisschop Punt bespreken. 
Maar ik hoor de Bisschop 
zeggen dat het besluit is: 
“Beverwijk en Heemskerk 
samen. Wees elkaars aan-
vulling en verrijking.”

Onverwacht
Vrij snel na mijn benoe-
ming in Heemskerk werd 
ik onverwacht Deken van 
het dekenaat Haarlem. Dat 
Deken zijn bracht mij vele 
jaren dat ik in bijna alle 
Parochies van het Deke-
naat naast Deken ook kort 
of langer administrator/
pastoor werd. Toen in 2018 
de gehele Zaanstreek de 
verantwoordelijkheid werd 
van moderator/pastoor Bun-
schoten, mijmerde ik ”het 
is goed zo”. Dat mijmeren 
duurde maar kort en ik 
werd moderator/pastoor van 
heel Beverwijk en heel de 
regio Heemskerk. Zo goed 

als mogelijk wil ik deze taak 
ook nu op de leeftijd van 
bijna 74 jaar vervullen. 

Bijna 74 jaar
Op 14 november hoop ik 
74 jaar te worden. Vanaf 
die datum wil ik op weg 
naar 75 jaar graag met de 
locatie Heemskerk en de 
Bisschop bezien hoe ver-
der. De kerkorde schrijft 
voor dat een priester bij 
75 jaar zijn ontslag aan-
biedt aan de Bisschop. Dat 
deed Deken Ambro Bak-
ker, maar hij bleef op zijn 
post als pastoor en deken 
op verzoek van Bisschop 
Punt. Plebaan Hein Jan 
van Ogtrop werd 75 jaar en 
met de Bisschop kwam hij 
overeen om telkens voor 
een jaar bij te tekenen als 
plebaan. Reeds eerder 
heb ik met Bisschop Punt 
besproken dat ik na 75 jaar 
als dat verantwoord is qua 
gezondheid nog waar nodig 
pastoraal beschikbaar ben. 
Als ik als Pastoor in overleg 
met de Bisschop mijn pas-
toraat zou afronden, zal ik 
ook de Spoellaan verlaten. 
Van afronden is nu met de 
nieuwe samenwerking geen 
sprake. Ons locatiebestuur 
wil met mij de komende 
periode nadenken wat de 
mogelijkheden zijn van pas-
sende huisvesting. Acht 
jaar sta ik ook ingeschre-
ven als woningzoekende. 
Mocht u een gouden tip 
hebben, dan hoor ik dat 
graag.

Zo woonde ik met groot 
plezier als student in een 
zijvleugel van het Maria-
klooster. Na mijn wijding in 
Heemskerk werd ik Kape-
laan in Alkmaar aan het 
Verdronkenoord. Ik woonde 
daar eerst met Pastoor Jan 
van der Zalm en later met 
Pastoor Gerard Lammertink 
en Deken Coen Geraets. Al 
snel werd ik bouwpastoor 
in Alkmaar-Noord en daar 
ging ik ook wonen. Alkmaar 
werd Heemskerk, Spoel-
laan 1 woonhuis, pastorie 
en dekanie. Mijn priester-
jaren waren vaak intens, 
maar ook steeds boeiend 
en uitnodigend. Jaren met 
de kleuren Heemskerk-Alk-
maar-Lourdes-Saigon. 

Vrede en alle goeds,
mede namens Kapelaan 
Teun Warnaar, 

Ton Cassee
Deken

We hebben afgelopen zater-
dag weer een gezellige bij-
eenkomst gehad. Wat een 
creatief menu hebben de 
aanstaande communicanten 
gekregen! Aan de ouders en 

De eerste dagen van novem-
ber zijn voor vele katholieken 
wereldwijd bijzondere dagen. 
De R.K. kerk viert 1 november 
Allerheiligen en 2 november 
gedenken we al onze doden. 

Dit jaar viert onze Parochie 
het feest van Allerheiligen in 
de Mariakerk op donderdag  

Zit uw kind (of uw kleinkind) 
in groep 2 of 3 van de basis-
school (5-6 jaar)? Wilt u ook 
graag wat meer mee geven 
over de Bijbel en het Christe-
lijk geloof? Wij gaan met een 
nieuwe kinderclub van start 
vanaf woensdag 31 oktober. 
We geven graag op passende 
wijze de mooiste Bijbelver-
halen door aan heel jonge 
kinderen. Met leuke (karaoke)
liedjes, spelletjes, filmpjes, 
toneel- en poppenkaststuk-
jes, knutselen en wat we nog 
meer kunnen bedenken, zul-
len we proberen de allerklein-
sten te vermaken en iets van 
ons geloof mee geven. Alles 
is bedacht om jonge kinderen 

Op 13 oktober organiseert 
het Bisdom Haarlem-Amster-
dam een dag voor alle vrij-
willigers die actief zijn in de 
Parochies van ons Bisdom. 

Aanvang 10.30 uur tot 16.30 
uur (incl. lunch) in het Dio-
cesaan Heiligdom O.L.V. ter 
Nood te Heiloo (adres: Hooge- 
weg 65). Deze dag zal in het 
teken staan van ontmoeting, 
gebed en inspiratie. 

kinderen werd uitgelegd wat 
communie doen nu precies 
inhoudt. En nu kunnen we 
daadwerkelijk met de voorbe-
reiding aan de slag. 

De ouders krijgen alle infor-
matie over het catechese-
project in onze regio op de 
ouderavond op 9 oktober om 
20.00 uur in de Esplanade-
zaal van de Mariakerk. 

De eerste kindermiddag is 
op donderdag 11 oktober 
van 16.00 tot 17.30 uur, ook 
in de Esplanadezaal van de 
Mariakerk. Mocht het zo zijn 
dat de groep van kinderen te 
groot wordt doordat we nu 

1 november om 19.00 uur 
met medewerking van het 
Mariakoor. 

Op vrijdag 2 november vieren 
we Allerzielen om 19.00 uur 
in de Laurentiuskerk m.m.v. 
het Laurentiuskoor. We 
gedenken dan onze dierbare 
overledenen. Al diegenen 
die het afgelopen jaar over-
leden zijn worden met name 
genoemd en we ontsteken 
een kaars. Na de viering gaan 
we in processie naar ons 
kerkhof om daar de graven 
te zegenen en lichtjes te ont-
steken.

vertrouwd te maken met de 
Bijbel en om u, ouders van 
de kinderen, te helpen dit 
te bereiken op een vlotte en 
gezellige manier. Plezier staat 
voorop!
De kinderclub komt iedere 
laatste woensdagmiddag 

Graag aanmelden via e-mail: 
lblonk@bisdomhaarlem-
amsterdam.nl of tel. 023-
5112600.

van de maand bij elkaar, van 
15.30 tot 17.00 uur in de 
Esplanadezaal van de Maria-
kerk.

Het is fijn als u laat weten of 
u van plan bent om uw kind 
te laten komen. Dan zorgen 
wij voor voldoende materi-
aal en traktaties. Stuur een 
mailtje naar: pilar.casanova@
xs4all.nl, ook als u vragen 
heeft. Liever bellen? Tel.: 
245786 of 06-52134152. 

Graag tot ziens op 31 okto-
ber!

Pilar Casanova en 
Daniëlle Vellema

regionaal gaan werken, dan 
kunnen we eventueel nog 
een kindermiddag inplannen 
op zaterdag 13 oktober van 
15.30 tot 17.00 uur. 

De gezinsviering is op 21 
oktober om 11.00 uur in de 
Mariakerk. Het Jeugdkoor 
De Heemsklokjes zal dan 
weer zingen. En we zoeken 
nog steeds nieuwe koorle-
den. Voor informatie over het 
koor kunt u zich wenden tot 
de dirigente Marianne van 
Gemert, gea032@gmail.com.

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

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

VIERINGEN ALLERHEILIGEN (1 NOV.) 
EN ALLERZIELEN (2 NOV.)

NIEUWE KICA-CLUB VOOR 5- EN 6-JARIGEN

VRIJWILLIGERSDAG BISDOM 
13 OKTOBER

KICA-NIEUWS
Op donderdag 4 oktober 
gaat de Kinder-Catechese  
Club (KiCa-Club) weer van 
start! Na een geslaagde 
proefavond afgelopen 
juni, gaan we weer met 
twee groepen verder 
met de gezellige KiCa-
avonden. Alle kinderen 
zijn welkom van 18.30 tot 
20.00 uur in onze KiCa-
zaal van het Parochie-
centrum in de Lauren-
tiuskerk.

Als u uw kind nog niet 
aangemeld heeft of vra-
gen heeft over de KiCa-
Club, dan kan dat door 
een e-mail te sturen naar 
Pilar Casanova: pilar.
casanova@xs4all.nl of 
bellen naar 245786. 

We wensen alle kinderen 
heel veel plezier bij ons 
in het komende jaar. 
Tot ziens op 4 oktober!

Pilar Casanova en 
Pepita Miralles



UIT HET BESTUUR

De septembervergadering 
wordt geopend door Rita 
Dufrenne. Zij breekt een 
lans voor de eenheid en 
saamhorigheid in zowel onze 
parochie als ons groter wor-
dende samenwerkingsver-
band. ‘Eenheid vind je waar 
mensen steeds het beste 
wensen voor elkaar, waar ze 
proberen samen op te trek-
ken. Eenheid vind je waar 
mensen met respect voor 
de ander meningsverschil-
len kunnen uitspreken. Door 
te bouwen op vertrouwen in 
elkaar op weg naar een rijk 
van gerechtigheid en liefde.’ 
Wat een mooie gedachte bij 
de start van een nieuw ker-
kelijk seizoen! 

Onderhoud 
Laurentiuskerk
Medio september hebben we 
met Bouwadvies Groot Hol-
land BV, onze bouwtechnisch 
adviseur, overleg gehad over 
de uitvoering van onder-
houdswerkzaamheden aan 
de Laurentiuskerk. Uitvoerig 
is gesproken over het bestek 
dat aan een drietal aanne-
mers voor offerte zal worden 
voorgelegd. Hieruit zal dan 
een keuze worden gemaakt. 
Vervolgens gaan we aan het 
Bisdom een machtiging vra-
gen om deze onderhouds-
werkzaamheden te mogen 
uitvoeren. We zullen u via 
de Helm op de hoogte hou-
den van de planning van de 
werkzaamheden. 

Pleyel vleugel voor de 
Mariakerk
Bert en Giok Stolwijk zijn 
erin geslaagd om na een uit-
voerige zoektocht een twee-
dehands vleugel, een Pleyel, 
in Nijkerk op de kop te tik-
ken. Pleyel is een Franse 
pianobouwer (leerling van 
Joseph Haydn en bevriend 
met Frédéric Chopin). Dank-
zij een mooie gift van een 
betrokken parochiaan gaat 
deze vleugel de verouderde 
piano van de Mariakerk ver-
vangen. Nu nog een geschikt 
moment vinden om de 
vleugel vanuit Nijkerk naar 
Heemskerk tot in de Maria-
kerk te transporteren: als 
dat nog geen hemelse klan-
ken oplevert … 

Privacywetgeving
Het bestuur van het samen-
werkingsverband (voorheen 
heette dit ‘personele unie’) 
heeft in de vergadering van 
19 juli 2018 een protocol 
inzake de privacywetgeving 
geaccordeerd. De nieuwe 

wet, Algemene Verorde-
ning  Gegevensbescherming, 
noodzaakt Parochies om bij 
de publicatie van persoons-
gegevens in parochiebladen 
bijvoorbeeld voortaan vooraf 
toestemming te vragen aan 
betrokkenen. Het verwer-
ken van persoonsgegevens 
door de ledenadministratie 
is onverkort toegestaan. 
De Parochies hebben een 
gerechtvaardigd belang 
om dit te mogen doen met 
het oog op (i) een goede 
organisatie van de Paro-
chiegemeenschap, (ii) het 
onderhouden van contact 
met haar leden en (iii) het 
uitvoeren van de kerkelijke 
opdracht. Het protocol wordt 
ook op de website van onze 
Parochie opgenomen.

Vitaliteitsscan
Het Bisdom Haarlem-
Amsterdam heeft alle Paro-
chies gevraagd een zoge-
heten vitaliteitsscan uit 
te werken. In drie blokken 
(Pastoraat, Kerkgebouwen 
en Financiën) moeten allerlei 
gegevens van de Parochie 
worden opgenomen. Deze 
vitaliteitsscan vormt samen 
met het gebouwenplan de 
basis voor het aanvragen 
van machtigingen aan het 
Bsdom. Alle Parochies in 
onze regio gaan de komende 
weken deze vitaliteitsscan 
invullen, zodat we in de loop 
van het vierde kwartaal een 
beeld hebben hoe onze ‘vita-
liteitsmeter’ ervoor staat. 

De uitslag van deze scan is 
bedoeld als een hulpmid-
del voor Parochiebestu-
ren en moet niet worden 
beschouwd als een soort 
examen waarvoor men moet 
slagen. Nieuwe investerin-
gen moeten een duurzaam 
karakter hebben en dienen 
te passen bij de vitaliteit en 
toekomst van de Parochie.

Volgende vergaderingen
De eerstvolgende vergade-
ring van het Locatieteam 
Heemskerk is op dinsdag 9 
oktober. 

Het bestuur van het Samen-
werkingsverband komt op 
donderdag 25 oktober weer 
bijeen.

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Op 27 oktober is er “Open 
zaterdagmiddag” in de Apos-
telparochie. Een middag in 
de Grenspost naast de Apos-
telkerk (hoek Plesmanweg/
Van Riemsdijklaan) die begint 
om 14.00 uur met koffie/thee 
en ontmoeting. Om 14.30 
uur is er samenzang met 
begeleiding van een pianist 
en fluitist. Aansluitend zal 
Pastoor Lars Peetam spre-
ken over ‘Leven in de Geest’. 
Juist in een tijd van malaise 
in de kerk door desinteresse 
en misbruik is het goed om 
eens te horen hoe een Pries-
ter, geboren en getogen in 
Assendelft, als 24-jarige jon-
geman gewijd werd, Kapelaan 
in Haarlem is geweest en nu 
Pastoor in Bisdom Breda. 

Uit welke bron put je, hoe ben 
en blijf je gemotiveerd voor 
de kerk, in welke geest leef 
je. Dit zal worden omkleed 
met muziek, zang - solo en 
gezamenlijk - en andere spre-
kers die ook een belangrijke 
boodschap hebben voor deze 

tijd. Er is gelegenheid voor 
vragen, ontmoeting en delen 
met elkaar bij de koffie/thee. 
De middag eindigt om 18.00 
uur. Voor wie daarna ook om 
19.00 uur de H. Mis wil bij-
wonen met aan het slot de 
Mariaprocessie naar de Lour-
desgrot wordt er gezorgd voor 
belegde broodjes. Van harte 
welkom, aanmelden is niet 
nodig.

Pastoor Niesten zal ook de 
Leven-in-de-Geestvorming 

OPEN DAG APOSTELPAROCHIE 27 OKTOBER

GEBED 
ALLERZIELEN
In vertrouwen dat God geen 
mens uit het oog verliest
bidden wij voor hen die 
overleden zijn,
voor de levenden en voor 
onszelf…

dat het verlangen naar de 
vriendschap en liefde
van onze overleden familie-
leden en vrienden
vervuld wordt door Gods 
nabijheid;

dat al het goede dat 
onze overledenen hebben 
gedaan
in ons werk en onze inzet 
mag voortleven;

dat wij in onze verbonden-
heid met elkaar
Gods belofte herkennen dat 
Hij met ons is,
tot over de grenzen van de 
dood;

dat er uitzicht is voor hen
die leven zonder hoop op 
leven voorgoed;
dat niemand zich verloren 
voelt,
overgeleverd aan onzeker-
heid en duisternis.

Barmhartige God,
verhoor ons gebed.
Geef ons moed ons eigen 
leven 
in uw hand te leggen,
vertrouwend dat Gij met 
ons gaat,
alle dagen van ons leven 
tot in eeuwigheid. 
Amen.

aankondigen, een 7-weekse 
cursus op de woensdagavond 
van 19.45 uur tot 21.30 uur. 
De cursus loopt van 31 okto-
ber tot 19 december (m.u.v. 
5 december). Een cursus met 
huiswerk om zo dieper het 
geloof te beleven en beteke-
nis te geven in het dagelijks 
leven. Van harte welkom, 
aanmelden graag via hjozef-
niesten@planet.nl of bel voor 
meer informatie tel. 294367. 

Pastoor Henk Niesten

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

Oktober, Missiemaand
Myanmar is een land dat Missio ook special steunt dit jaar. 
Een land in Zuidoost-Azië met als buurlanden Bangladesh, 
India, China, Laos en Thailand. De oppervlakte is zo’n 20 keer 
Nederland. De bevolking bestaat uit circa 60 miljoen mensen, 
verdeeld over acht grote etnische groepen en 125 kleinere. 
Er zijn verschillende religies: theravada-boeddhisten 89,2%, 
christenen 5% (van wie circa 60.000 katholiek), moslims 
3,5%, hindoeïsten 0,5%. De meeste christenen behoren tot 
de etnische minderheden. 

In 2014 stond de kerk van Myanmar ook centraal in de 
Wereldmissiemaand van Missio. Met het ingezamelde geld 
heeft Missio onder andere de zusters in het zuiden van Myan-
mar in het Bisdom Mawlamyine kunnen ondersteunen. Het 
is een van de armste bisdommen, onder meer vanwege de 
politieke en economische situatie van de streek. Al vele jaren 
doen de zusters missionair werk langs de Thaise grens. 

In 2010 was het einde van de dictatuur. Politieke gevangenen 
kregen de vrijheid, onder andere Aung San Suu Kyi: “Tot enke-
le jaren daarvoor hadden de mensen nog angst. Nu kunnen 
ze openlijk spreken en worden zij niet meer vervolgd door het 
leger. Maar we moeten nog altijd voorzichtig zijn met wat we 
doen en zeggen. De overheid luistert en kijkt mee”. Maar nu 
zijn er nieuwe conflicten: de vrede in Myanmar wordt momen-
teel bedreigd door bloedige confrontaties tussen boeddhisten 
en moslims, vooral in het zuiden. Boeddhistische monniken 
staken een moskee en een school in brand. Meer dan 150 
mensen kwamen de laatste tijd om het leven. De zusters hel-
pen opnieuw. Mede door de bijdrage uit het PMW (Pauselijke 
Missie Werken) fonds is er - ondanks de kleine groep katho-
lieken - veel steun voor deze Moslim-vluchtelingen.

De collecte op 20/21 oktober is voor de PMW (Pauselijke Mis-
sie Werken).

Wilbert Blom



Uit het Doopboek
1 sept. Sean Santos 
 Aletta Jacobsstraat 5
2 sept. Isabella van Baarsen
 Adigestraat 104, 
 Beverwijk

Uit het Jubileumboek
7 okt. 60-jarig Huwelijk 
 echtpaar Beentjes-
 Schouws
 Raadhuisstraat 96
 Laurentiuskerk, 9.30 u.

Uit het Rouwboek
24 aug. Johanna van der 
 Laan-Beentjes (78)
 Ruysdaelstraat 51
27 aug. Hendrica Stengs-
 Beentjes (84)
 Lage Weide 3, Limmen
4 sept. Elisabeth de Ruijter-
 Kors (78)
 Jonkheer Geversln. 1
5 sept. Johannes Schaaper 
 (89)
 Huis Ter Wijck, K616, 
 Beverwijk
8 sept. Hillegonda Kuijl-Lute 
 (91)
 Huis Ter Wijck, 
 Beverwijk

Opbrengst collectes
Maand augusus 3  3.009,46
1/2 sept. 3 569,14
8/9 sept.  3 734,23

Kerkbijdrage
Op 11 september jl. bedroeg 
uw bijdrage aan onze Paro-
chiegemeenschap het mooie 
bedrag van 3 77.600,99. 
Onze hartelijke dank voor 
deze onmisbare steun aan uw 
Parochiegemeenschap!! 

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

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

Geef 
voor 
je kerk

4 okt. Start KiCa-Club (Laurentiuskerk, 18.30-20.00 u)
9 okt. Informatieavond Eerste H. Communie 
 (Mariakerk, 20.00 uur)
11 okt. Kindermiddag Eerste H. Communie
 (Mariakerk, 16.00-17.30 uur)
13 okt. Vrijwilligersdag Bisdom (Diocesaan Heiligdom 
 OLV ter Nood te Heiloo, vanaf 10.30 uur)
20/21 okt. Collecte voor PMW (Pauselijke Missie Werken)
21 okt. Gezinsviering met Jeugdkoor De Heemsklokjes 
 (Mariakerk, 11.00 uur)
27 okt. Open dag Apostelparochie (Grenspost, v.a. 14.00 u)
1 nov. Allerheiligen (Mariakerk, 19.00 uur)
2 nov. Allerzielen (Laurentiuskerk, 19.00 uur)

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

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

www.laurentius-maria.nl

Za. 6 okt. 

Zo. 7 okt. 
09.30 uur

Geen viering 

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor: 
Missa Tertia van Bárdos

Za. 6 okt. 
18.45 uur

Zo. 7 okt. 
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor 

Eucharistieviering
Deken Cassee
JKH

Za. 13 okt.
18.45 uur

Zo. 14 okt.
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken De Haas
Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken De Haas
Samenzang met cantor

Za. 13 okt.

Zo. 14 okt.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kap. Warnaar/Diaken De Haas
Koor Intermezzo

Za. 20 okt.

Zo. 21 okt.
09.30 uur

Geen viering

Woord-en Communieviering
Diaken De Haas
Laurentiuskoor (heren): 
Missa in honorem Sancti 
Ambrosii van Nieland

Za. 20 okt.
18.45 uur

Zo. 21 okt.
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor 

Eucharistie-/Gezinsviering
Kapelaan Warnaar
Jeugdkoor De Heemsklokjes 

Za. 27 okt.
18.45 uur

Zo. 28 okt.
09.30 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

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

Za. 27 okt.

Zo. 28 okt.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Do. 1 nov. Geen viering Do. 1 nov.
19.00 uur
Allerheiligen

Eucharistieviering
Deken Cassee/Kap. Warnaar
Mariakoor

Vr. 2 nov.
19.00 uur
Allerzielen

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken De Haas
Laurentiuskoor: 
Missa in honorem 
Sanctae Luciae van Refice

Vr. 2 nov. Geen viering

Za. 3 nov.

Zo. 4 nov. 
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kap. Warnaar/Diaken De Haas
Samenzang met cantor

Za. 3 nov. 
18.45 uur

Zo. 4 nov. 
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Eucharistieviering
Kap. Warnaar/Diaken De Haas
JKH

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

viering, Deken Cassee. In de maand oktober 
staan deze vieringen in het bijzonder in het 
teken van Maria.

Vieringen door de week:
• Iedere donderdag om 9.00 uur  

Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden.

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 3 (nov.) 15 okt.
Nr. 4 (dec.) 12 nov.

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.   

Openingstijden Kerkhof
Van 9.00 tot 17.00 uur

WIJKCONTACT
Is er een kindje geboren...

Bent u thuis langdurig 
ziek... Wenst u thuis de 

communie te ontvangen...
Gaat één van uw kinderen 
het huis uit of gaat u zelf 
verhuizen... Wordt u opge-
nomen in het ziekenhuis...

Zijn er soms nog andere 
bijzonderheden of wensen?

Laat het graag even 
weten aan het Parochie-

secretariaat, tel.: 232220.

PROJECTEN VIETNAM 
DEKEN CASSEE
Voor de diverse projecten 
in Vietnam, ondersteund 
door Deken Ton Cassee,  
is al geruime tijd een  
apart bankrekeningnum-
mer 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


