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TWEE TORENS... 
ÉÉN PAROCHIE

In dit nummer o.a.: 

• 44 kinderen gaan op voor  
Eerste H. Communie 

• 21 kinderen bereiden zich  
voor op H. Vormsel!

• De Gerarduskalender is  
er weer, bestel ‘m nu! 

• PCI introduceert Wensboom

• Catechese voor 5/6-jarigen

IK BEN EEN GASTGEZIN VOOR 
EEN VLUCHTELING

periode niet alleen ambts-
halve op hun opvangadres in 
Beverwijk, maar steunde hen 
ook op persoonlijke titel. Als 
dank werd hij onthaald met 
een heerlijke maaltijd. Na 
een verblijf van ruim een half 
jaar in België en Georgië in 
2011, is dochter Naile er in 
geslaagd om een voorlopige 
verblijfsvergunning te ver-
krijgen op grond van gezins-
vorming. Ze is in Beverwijk 
blijven wonen en heeft in 
2012 een zoon gekregen die 
de naam Muhammad heeft 
meegekregen. Inmiddels 
heeft ze met veel succes een 
opleiding gevolgd tot schoon-
heidsspecialiste, maar het 
kost haar grote moeite om 
een betaalbare praktijkruimte 
te krijgen. Misschien kunt u 
haar daarbij helpen? Toen 
de verhuurder het noodpand 
waarin de familie woonde wil-
de verhuren aan Poolse gast-
arbeiders, dreigde de familie 
op straat te komen staan, 
hetgeen vanwege de ernstige 
gezondheidsproblemen van 
beide ouders volstrekt onver-
antwoord geweest zou zijn.  

Supportgroep
In Kraggenburg (Noord-Oost-
Polder) hebben we gedurende 
de maanden daarna noodop-
vang kunnen regelen in een 
pension voor buitenlandse 
seizoenarbeiders. Tegelij-
kertijd hebben we contact 
gezocht met de Diaconie van 
de plaatselijke kerken (RK 
& PKN). Daaruit is een sup-
portgroep ontstaan die een 
vriendschappelijke relatie 
heeft opgebouwd met de 

Een prachtig voorbeeld van diaconale zorg voor de fami-
lie Agajev. Een ingezonden stuk van Elisabeth en Fran-
ciscus Daniëls over een gezin op de vlucht. Misschien 
herinnert u zich nog, dat bij gelegenheid van diaconale 
zondag 2010 een jonge vrouw op de preekstoel stond 
om het verhaal van haar familie te vertellen in een vie-
ring in de Laurentiuskerk. 

familie die voortduurt tot op 
de dag van vandaag. 

Toen er voor hen geen plaats 
meer was in dat pension, 
heeft deze supportgroep de 
diaconale en financiële ver-
antwoordelijkheid van ons 
overgenomen. In de groep 
zaten ook agrarische onder-
nemers. Ze boden Namiq de 
kans om als vrijwilliger mee 
te werken op hun bedrijf en 
hij heeft leren omgaan met 
trekkers, heftrucks, enzovoort 
en technische vaardigheden 
aangeleerd, waardoor hij nu 
een baan heeft gekregen.

Onderdak
In de daarop volgende jaren 
is die supportgroep er telkens 
weer in geslaagd om onder-
dak te vinden voor de fami-
lie. Wij hebben dat als een 
godswonder ervaren: als een 
bevestiging dat Gods zegen 
rust op onze schijnbaar hope-
loze pogingen om de familie 
recht te verschaffen, dankzij 
de inzet van individuele gelo-
vigen die doen wat binnen 
hun bereik ligt en die de hoop 
nooit hebben verloren dat 
God deze integere mensen 
ooit recht zou verschaffen. 

Eigen toekomst
De permanente zorg voor zijn 
ouders, had tot gevolg dat 
Namiq er niet aan toe kwam 
om aan zijn eigen toekomst 
te werken. Daarom hebben 
wij hem aangemoedigd om 
een vriendin te zoeken. Hij 
vond die in 2014 in Sevinc, 
eveneens uit Azerbeidzjan 
afkomstig. Zij had wél een 
verblijfsvergunning. De sup-
portgroep heeft Namiq in 
staat gesteld om een regel-
matig contact met haar te 
onderhouden. 

In het voorjaar van 2015 werd 
de financiële belasting ook 
voor de supportgroep derma-
te zwaar, dat ze zich genood-
zaakt zag om de ouders te 
vragen zich te laten opne-
men in een asielcentrum. Op 
dat moment nam Namiq de 
beslissing om in te trekken bij 
de ouders van Sevinc die in 
de buurt van Deventer wonen. 

Sevinc was toen bezig met 
het laatste jaar van de MBO-
4 opleiding 'financiële admi-
nistratie'. Die levenssituatie 
leverde echter dermate veel 
stress op dat Sevinc zich niet 
kon concentreren op haar 
studie. Dat was voor mijn 
vrouw en mij reden om hen 
aan te bieden om bij ons te 
komen inwonen. Een aanbod 
dat ze met beide handen aan-
namen, omdat Namiq graag 
dicht bij zijn zus Naile wilde 
wonen en in deze regio meer 
kansen zag op werk.

Al drie jaar in Heemskerk
Inmiddels is het drie jaar 
geleden dat Namiq en Sevinc 
bij ons hun intrek hebben 
genomen. Op het einde 
van het schooljaar 2015/16 
heeft Sevinc weliswaar haar 
diploma behaald, maar tot 
op heden is ze er niet in 
geslaagd om werk te vinden 
op het vakgebied waarvoor 
ze is opgeleid. Maar ze kreeg 
wel een jaarcontract, zodat zij 
Namiq financieel kan onder-
houden. 

Uiteindelijk bleek de enige 
optie die Namiq overbleef om 
aan officiële identiteitspa-
pieren te komen: zich in het 
hol van de leeuw wagen en 
deze documenten zelf op te 
halen in Azerbeidzjan. Daarbij 
liep hij het risico om meteen 
bij aankomst gearresteerd te 
worden en gedurende vele 
jaren gevangen gezet te wor-
den op beschuldiging van 
“dienstweigering”. Toch is 
Namiq die uitdaging aange-
gaan. Met hulp van familie en 
de supportgroep is het uitein-
delijk gelukt.

Feest 
Op de dag dat Namiq behou-
den uit Azerbeidzjan terug-
keerde (28 juli 2018), heeft 
de hele buurt de vlag uitge-
stoken als teken van wel-
kom. Bijna alle leden van de 
supportgroep stonden op 
Schiphol op hem te wach-
ten, terwijl wij thuis alles 
in gereedheid brachten 
om feest te vieren. Ook de 
ouders van Namiq en Sevinc, 
opgevangen door de inter-

kerkelijke Stichting INLIA in 
Groningen, waren daarbij aan-
wezig. Sevinc had een heer-
lijke maaltijd gekookt, Naile 
had taart gebakken en een 
buurman kwam een prach-
tige bos bloemen brengen. 
Als dat geen bewijs van een 
geslaagde vorm van inburge-
ring is! Namiq is inmiddels 
ongeveer een maand aan 
het werk als kraanmachinist 
bij ‘Adrichem Transport’ in 
Beverwijk. Uitslapen is er niet 
meer bij, omdat hij zich al om 
06.30 uur moet melden op 
zijn werk. 

Het echte leven is begonnen! 
Ze staan nu ingeschreven bij 
meerdere woningcoöperaties 
in de regio Heemskerk-Bever-
wijk. Maar dat zou wel eens 
langer kunnen duren dan zij 
verwachten, want: “er zijn 
veel wachtenden voor u”. Mis-
schien kunt u hen helpen aan 
woonruimte?!

Hoe dan ook: ze zijn en blij-
ven van harte welkom bij ons 
zolang dat nodig/noodzakelijk 
is, omdat ze ons zijn gaan 
beschouwen als hun “opa” en 
“oma”.

Frans (Franciscus) en 
Els (Elisabeth) Daniëls

Veel steun
De uit Azerbeidzjan afkom-
stige familie Agajev (vader, 
moeder, dochter Naile en 
zoon Namiq) heeft in de 
maanden februari tot en met 
november 2010 veel steun 
ontvangen van diverse regi-
onale instanties, o.a. van 
het RDC, Vluchtelingenwerk 
Noord-Holland, GGD Kenne-
merland en de Voedselbank. 
Naile mocht als vrijwilligster 
meewerken op het kantoor 
van Vluchtelingenwerk; Namiq 
als bijrijder op de vrachtwa-
gen van Kringloopwinkel “de 
Groene Ezel”. Het bood hen 
de gelegenheid om de Neder-
landse taal, gewoonten en 
gebruiken te leren kennen.

Pastoor-Deken Cassee 
bezocht de familie in die 

De thuiskomst van Namiq uit 
Azerbeidzjan.



Sloten aan de brug
Een aantal jaren geleden 
was ik in Keulen en stond 
ik op de brug over de Rijn. 
De brug zat helemaal vol 
met sloten. 

Het was daar namelijk de 
gewoonte van geliefden om 
een slot vast te maken aan 
de brug en dan de sleutel 
in de rivier te werpen. 

Waarom zouden verliefde 
stellen dat doen: een slot 
vastmaken aan de brug en 
de sleutel wegwerpen? 

Ze zeggen daarmee tegen 
elkaar, maar ook tegen de 
buitenwereld: Onze liefde is 
voor altijd. Het laat zien dat 
liefde bedoeld is voor altijd! 
Het zit op die manier in het 
mensenhart ingebakken.

De sloten werden  
verwijderd
Bij een grote schoonmaak 
werden alle sloten van de 
brug verwijderd. Eén voor 
één werden ze doorgeknipt 
of doorgezaagd en vele 
gehavende sloten bleven 
over. 

Hetzelfde gebeurt mis-
schien ook met een relatie 
die wordt verbroken. Man 
en vrouw verlaten elkaar, 
maar in het hart van beiden 
blijft er een wond over. 

Bij een volgende relatie is 
het moeilijk voor hen om 
zichzelf net zo te geven aan 
de ander. Men is bang om 
zichzelf te verliezen in de 
ander.

Als man en vrouw 
geschapen
Wanneer Jezus spreekt over 
het huwelijk zegt Hij: “In 
het begin heeft God hen als 
man en vrouw gemaakt”. 

God heeft de mens als man 
en vrouw geschapen: Ze 
zijn bedoeld voor elkaar. En 
Jezus voegt er ook aan toe: 
“Wat God heeft verbonden 
mag een mens niet schei-
den”. 

Duidelijke woorden, die we 
niet moeten lezen als een 
veroordeling van waar het 
is misgegaan. Ze zijn een 
bevestiging van wie we zijn 
als man en vrouw, van hoe 
God ons heeft bedoeld. 

Man en vrouw zijn gescha-
pen om te leven in een 
relatie met elkaar waarin ze 
zichzelf volledig aan elkaar 
geven. 

Volledig wil ook zeggen: 
“tot de dood ons scheidt”. 

Door het sacrament van het 
kerkelijk huwelijk ontvangen 
echtparen Gods bijstand 
om trouw te blijven. Man en 
vrouw beloven elkaar trouw 
en mogen daarbij rekenen 
op Gods hulp, die ze ook 
hard nodig hebben.

Adam en Eva eten van  
de vrucht
Jezus haalt het schep-
pingsverhaal aan waarin 
de mens als man en vrouw 
worden geschapen. Maar 
daarin is ook te lezen hoe 
Adam en Eva worden ver-
leid van de appel te eten. 

We horen over de zwakheid 
van de mens. De mens is 
zwak en we kunnen men-
sen daarom nooit veroor-
delen die hun relatie niet 
weten voort te zetten. 

Maar juist omdat we zwak-
ke mensen zijn moeten we 
het huwelijk blijven hoog-
houden: Want juist in het 
huwelijks- en gezinsleven 
vinden mensen het doel 
van hun leven en vinden ze 
het geluk. Het is daarom de 
strijd waard om voor een 
huwelijk te vechten.

Beeld van Gods liefde
De vele sloten aan de brug 
zijn maar een zwak teken 
van de liefde. Maar als man 
en vrouw - door alle moei-
lijkheden heen - in liefde 
blijven leven, dan zijn ze 
een overtuigend beeld van 
Gods liefde. 

Door hun leven tonen ze 
iets van wie God is aan de 
wereld, want Gods liefde is 
zonder grenzen.

Mede namens onze Deken 
en Pastoor Ton Cassee  
wens ik u een mooie 
novembermaand toe.

Teun Warnaar
Kapelaan

We hebben op 11 oktober de 
eerste kindermiddag gehad 
voor de kinderen die in mei 
hun Eerste H. Communie 
gaan doen in de Mariakerk. 
We hebben een leuke film 
gekeken. Het ging over God’s 
schepping van de aarde en 
over Adam en Eva in het 
paradijs. In het paradijs stond 
de boom van goed en kwaad, 
en door toedoen van de slang 
besloten Adam en Eva toch 
de verboden appel te eten. 
Daarmee kwam een einde 
aan hun leven in het paradijs. 
God stuurde hen weg, omdat 
ze niet naar Hem maar naar 
de slang geluisterd hadden. 

De kinderen hebben zelf 
dingen bedacht die goed of 
kwaad waren en opgeschre-

We zijn het jaar weer begon-
nen met de jongeren, zowel 
met gezellige activiteiten als 
met “gewone” bijeenkomsten 
waarbij we met de jongeren 
praten over het geloof in 
God en wat dat betekent in 
het leven van ieder van ons. 
Op onze Facebookpagina 
“Laurentius-Maria” staan 
foto’s van de start van het 
jaar met een barbecue op 23 
september (met heel slecht 
weer, maar ruim 40 tieners 
en jongeren maakten het 
een heel gezellige middag!) 
en van 7 oktober. We deden 
mee aan het RK-jongeren 
zaalvoetbaltoernooi in Leid-
schendam met twee teams. 
Deze keer geen prijs, maar 
wel een heel mooie dag met 
andere gelovige jongeren.

Op 14 oktober hadden we het 
met de tieners (12-16 jaar) 
over “Christen zijn”; mensen 

ven bij de getekende boom. 
Daarna hebben ze geknut-
seld. Er moest een slang wor-
den uitgeknipt en die werd 
op de meegebrachte appel 
bevestigd. 

De kinderen van Beverwijk en 
Uitgeest hadden deze zelfde 
kindermiddag op 13 oktober. 
Wij hebben totaal 44 kinde-
ren die in de regio hun Eerste 
H. Communie gaan doen. Tij-
dens de gezinsviering van 21 
oktober hebben een aantal 
kinderen zich voorgesteld. Op 
donderdag 15 en zaterdag 
17 november is de tweede 
kindermiddag; deze gaat over 
Barmhartigheid. De zondag 
daarna, 18 november, is er 
weer een gezinsviering om 
11.00 uur in de Mariakerk. 

die niet gelovig zijn, begrijpen 
niet hoe je wel kunt geloven. 
Ze vinden het naïef of zelfs 
dom en de kerk is saai. Maar 
dat is het helemaal niet als je 
in Jezus gelooft! De 16+ jon-
geren organiseren vanaf dit 
jaar hun eigen bijeenkomsten 
en de eerste keer hebben zij 
het gehad over het gebed: 
wat is het gebed en hoe doe 
je dat? José Ramón vertelde 
over wat hij daarover op het 
seminarie heeft geleerd. 
Wil jij/wilt u ook weten over 
de drie vormen van gebed? 
Vraag het een van onze jon-
geren!

Ben jij 12-16 jaar of 16+ 
(twintigers horen daar zeker 
bij!), dan ben je van harte 
uitgenodigd om gewoon een 
keer mee te doen of het wat 
voor jou is. Stuur gerust een 
email naar sindo@xs4all.nl 
als je meer wilt weten. Onze 
volgende bijeenkomst is op 
18 november en in december 
hebben we een Kerstdiner en 
het jaarlijkse volleybaltoer-
nooi met PKN jongeren.

Sindo Nuñez

Ook dan zullen De Heems-
klokjes zingen.

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

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

TIENER- EN JONGEREN-BIJEENKOMSTEN: KOM ER BIJ!

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? Breng de kinderen 
naar de gezellige kindermid-
dagen voor de allerkleinsten! 
We gaan in november het 
verhaal van de ark van Noah 
behandelen. Het wordt een 
gezellige beestenboel!

De kinderclub komt iedere 
laatste woensdagmiddag 
van de maand bij elkaar, van 
15.30 tot 17.00 uur in de 
Esplanadezaal van de Maria-
kerk. In november is dit op 
woensdag de 28-ste. 

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 
pilar.casanova@xs4all.nl, ook 
als u vragen heeft, kunt u 
hiervoor mailen. Liever bel-
len? Dat kan ook: 245786 of 
06-52134152. 

Graag tot ziens op 
28 november!

Pilar Casanova en 
Daniëlle Vellema

CATECHESE 
5/6-JARIGEN

KICA-NIEUWS
In november zullen wij met de kinderen het verhaal van 
de uittocht uit Egypte behandelen. Dit verhaal is heel 
belangrijk geweest in onze geschiedenis als gelovigen, 
als volk van God. In oktober hadden wij een stamboom 
van ons Geloof getekend. Bovenaan stond Abraham. 
Het volste vertrouwen van Abraham in God en zijn gewil-
ligheid om alles te doen wat Hij van hem vroeg, zorgde 
ervoor dat er een volk voortkwam waar alle gelovigen 
van afstammen: het Volk van God, het Joodse Volk, waar 
Jezus ook toe behoorde. En Abraham werd de aartsvader 
van ons Geloof. Toen de Joden later in Egypte woonden, 
werden ze als slaven behandeld. God maakte er een ein-
de aan door Mozes naar Egypte te sturen om de Farao te 
vragen om Zijn mensen te laten gaan. Dit spannende ver-
haal eindigt met de bevrijding uit Egypte en de geweldige 
tocht door de Rode Zee.

We gaan met de kinderen een film kijken en een leuke 
piramide knutselen met afbeeldingen van de tien plagen.

Onze volgende KiCa-avond 
is op donderdag 8 novem-
ber van 18.30 tot 20.00 
uur in onze zaal van het 
Parochiecentrum in de 
Laurentiuskerk.



UIT HET BESTUUR

De oktobervergadering van 
het locatieteam Heemskerk 
wordt geopend door Hans 
Duin met het lezen van een 
gebed: ‘Liefdevolle God’. In 
het gebed mag doorklinken 
hoe God als een liefdevolle 
vader ons leert te leven. God 
geeft ons nieuwe kracht, 
elke dag weer. Als een jonge 
boom geplant aan het water. 
Die vrucht zal dragen. Nooit 
zal verdorren. De vruchten 
zullen vol van smaak zijn. 
Zoeter dan alles wat de 
wereld kan bieden. Wie zou 
niet in die vruchtbare grond 
willen wortelen…

Bouwkundige zaken
Onlangs werd het nieuwe 
stalen kruis op de klok-
kentoren van de Mariakerk 
teruggeplaatst. Daarmee is 
de renovatie van de toren 
voltooid. Met hijskraan en 
hoogwerker werd het 800 
kilo zware kruis weer op de 
buisspil gehesen. Tevens 
werden de haan en de ver-
lichting hersteld. Daarmee is 
met dank aan de gebroeders 
Heus en John Peter Blanken-
daal voor hun bemiddeling 
en inzet weer een bouw-
kundige klus geklaard. Deo 
volente zal de vernieuwde 
klokkentoren op zondag 2 
december door Kardinaal 
Simonis worden ingezegend.

Na de klokkentoren van de 
Mariakerk is nu de Laurenti-
uskerk aan de beurt. Inmid-
dels is er in samenwerking 
met Bouwadvies Groot Hol-
land BV een bestek voor de 
onderhoudswerkzaamheden 
opgesteld dat aan een drie-
tal aannemers voor offerte 
is voorgelegd. Deze aanne-
mers zullen naar verwachting 
op woensdag 21 november 
hun aanbieding doen, waar-
na we een keuze zullen gaan 
maken en de formele mach-
tiging bij het Bisdom zullen 
aanvragen.

Veranderingen MOV-groep
Wilbert Blom heeft aange-
geven dat hij na vele jaren 
van betrokkenheid bij de 
MOV (Missie, Ontwikkeling 
en Vrede) graag zijn werk-
zaamheden aan anderen zou 
willen overdragen. Lydia Ver-
gouw is bereid gevonden de 
MOV-taken van Wilbert Blom 
over te nemen. Wij danken 
Wilbert voor zijn langdurige 
inzet, vele jaren in samen-
werking met de inmiddels 
overleden Aad Coelen. Tege-
lijkertijd wensen we Lydia 
veel succes toe in dit dank-
bare werk! Naar verdere ver-

sterking wordt nog gezocht. 

Als Heemskerkse Parochie 
zullen we het kader van de 
Vastenactie 2019 samen 
met nog een aantal andere 
Parochies participeren in 
een vervolgproject van kape-
laan Tesfay voor de school 
in het noorden van Ethiopië. 
Dit vervolgproject bestaat uit 
de realisatie van de inrich-
ting van computerzalen, een 
laboratorium en een biblio-
theek. 

Financiële zaken
Op 25 september hebben 
alle penningmeesters van 
de locatieteams met elkaar 
gesproken over onder meer 
de aanstaande begroting 
2019, de vitaliteitsscan van 
het Bisdom en de overgang 
naar nieuwe software (Exact 
voor de financiële adminis-
tratie en DocBase voor de 
ledenadministratie). Tevens 
kon tijdens deze bijeen-
komst met de nieuwe pen-
ningmeesters van Uitgeest 
(Gerrit Groen) en Castricum 
(Gerard Veldt) kennis wor-
den gemaakt. Het was een 
plezierige bijeenkomst en we 
hebben alle vertrouwen in de 
toekomstige samenwerking! 

Vervolgens is tijdens de  
vergadering van het Locatie-
team Heemskerk de begro-
ting 2019 doorgesproken en 
met dank aan penningmees-
ter Hans Duin geaccordeerd. 
De inbraak in de schuur van 
het Laurentiuskerkhof is 
inmiddels met de verzeke-
ringsmaatschappij afgewik-
keld, evenals de ruitschade 
boven de entreedeur van 
de Laurentiuskerk. Voorts 
is een aantal praktische 
zaken rond bezorging van de 
Helm en Actie Kerkbalans 
besproken. De bezorging 
van de Helm in bepaalde 
wijken is problematisch door 
een gebrek aan bezorgers. 
Dus als u nog een gezonde 
tijdbesteding zoekt: blijf in 
beweging en word Helmbe-
zorger! Meld u zich s.v.p. bij 
het Parochiesecretariaat.

Volgende vergaderingen
Het bestuur van het samen-
werkingsverband komt op 
donderdag 22 november 
bijeen. Het bestuur van het 
Locatieteam Heemskerk 
vergadert op donderdag 29 
november.

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Het was spannend voor de 
leden van de Vormsel-werk-
groep: hoeveel belangstel-
lenden zullen er naar de infor-
matieavond komen? Er waren 
wel aanmeldingen, maar er 
komen ook altijd mensen die 
zich niet aanmelden. Op deze 
avond kwamen 12 ouders en 
7 kinderen die enthousiast 
het inschrijfformulier invul-
den. Er waren ook aanmel-
dingen die niet kwamen en 
enkelen die zich aanmeldden 
n.a.v. de schoolbezoeken van 
kapelaan Teun. 

Uiteindelijk is er naar de 
volgende kinderen - 21 in 
totaal - een uitnodiging ver-
stuurd om naar de eerste 
groepsavond te komen: Eve-
line, Tyra, Luc, Daniël, Marci-
ano, Rosalia, Thomas, Sarai, 
Angelo, Sebastiaan, Robert, 

Anna S., Eva, Nina, Bartos, 
Anna de M., Oskar, Gwen, 
Nick, Kuba en Nico. 

We werken dit jaar voor het 
eerst alle avonden in regio-
naal verband en hebben een 
heel nieuw programma: “In 
vuur en vlam”. Op 26 sep-
tember hadden we de deur 
van het Parochiecentrum 
van de Laurentiuskerk open 
gezet om onze jongeren te 
verwelkomen. Boven in een 

REGIONIEUWS VORMSELGROEP: 21 VORMELINGEN

GERARDUS 
KALENDER

van de grote ruimtes hebben 
we na een welkomstwoord 
een namen-spel gedaan. 
Het programma bestond uit 
verschillende korte onderde-
len, zowel om iets te leren 
als ook ter ontspanning. De 
zeven sacramenten en wat 
doe je met dilemma’s waren 
de hoofdonderwerpen. De 
kinderen krijgen na iedere 
samenkomst het werkboek 
mee naar huis, soms met een 
opdracht of om nog iets af te 
maken, maar zeker ook om 
hun ouders te laten zien wat 
ze gedaan hebben.

Wij, de leden van de Vormsel-
werkgroep, hopen dat we 
met deze jongeren een mooie 
voorbereidingstijd op het H. 
Vormsel mogen hebben.

Elly Dantuma 

De Gerardus kalender is een 
mooie wandversiering met 
elke dag een beetje spirit. Er 
staan spreuken, leuke mopjes 
en anekdotes, gedenkwaar-
dige feiten uit het verleden, 
teksten ter bezinning, prakti-
sche tips en lekkere recepten 
op. Deze dagkalender bestaat 
uit een ophangschild met aan 
beide zijden een afbeelding 
en een scheurblokje. 
De kalender wordt elk jaar 
met zorg en plezier samen-
gesteld door een uitgebreide 
redactie van personeel en 
vrijwilligers rondom Klooster 
Wittem. De opbrengst van 
de kalender komt ten goede 
aan alle activiteiten die vanuit 
Klooster Wittem worden geor-
ganiseerd (zie ook op inter-
net: www.kloosterwittem.nl). 
Het blokje kost € 7,50 en het 
ophangschildje is gratis. 

Nu de cadeaumaand er weer 
aankomt is het misschien 
een aardige suggestie om je 
goede wensen te laten verge-
zellen van zo’n mooie kalen-
der. De kalender is te koop 
bij: Jan van der Geest, tel: 
06-21681961 en Elly Dan-
tuma, tel: 238407.

VERKOOP BOEK PASTOR VAN DER 
LINDEN MET PERSOONLIJKE 
OPDRACHT
In het weekend van 10 en 11 novem-
ber zal pastor Van der Linden na de 
vieringen aanwezig zijn met zijn boek 
met uitleg over het Oude Testament. 
Door dit boek kan God tot u spreken 
als u in de Bijbel leest of hieruit 
hoort voorlezen. 
Het boek is te koop voor € 10. 

Regionieuws uit Ethiopië
In Addis Abeba staat sinds kort een nieuwe keuken. Dat is 
een beetje 'onze' keuken, dat wil zeggen: van de MOV-groep 
Castricum. Als die keuken straks helemaal klaar is, kunnen 
moeders daar de maaltijden klaarmaken voor het lunchpro-
ject. Dat gebeurt nu ook al, maar dan in een hokje dat de 
naam keuken nauwelijks verdient.

Hel lunchproject is voortgekomen uit ons project voor school-
kinderen. Op initiatief van pastoor Kaleab krijgen 150 van 
de allerarmste kinderen in een sloppenwijk in Addis steun, 
waardoor zij naar school kunnen gaan. Die steun komt van 
parochianen, van een aantal Parochies in de regio en van een 
stichting van de voetbalclub DEM. Rahel, de zus van pastoor 
Kaleab, zorgt voor de begeleiding van het project ter plaatse.

Na enkele jaren bleek dat sommigen van deze kinderen op 
school letterlijk flauw vielen van de honger. Toen is spontaan 
dit lunchproject gestart. Eerst werden de lunches klaarge-
maakt op de binnenplaats van het huis van de ouders van 
Pastoor Kaleab. Later kregen we een plekje in de school waar 
de meeste kinderen naar toe gaan. De ruimte voor de kinde-
ren was mooi, maar de keuken liet dus nog veel te wensen 
over. 

Terwijl bij ons de wens groeide voor een betere keuken, wilde 
DEM iets doen voor de school zelf. Dat werd de aanleg van 
een sportveld met douches en toiletten. Daar konden wij met 
de wens van een keuken mooi bij aansluiten!

Wilt u meer weten, kijk dan ook eens op onze website  
www.castricumvoorethiopie.nl. 
Een bijdrage voor onze projecten kunt u overmaken op rek. nr. 
NL97 RABO 03119 02 294 t.n.v. Parochie de Goede Herder 
o.v.v. project Kaleab.

Lia Hoogeland

Openingstijden Kerkhof
Van 9.00 tot 17.00 uur



Uit het Doopboek
29 sept. Daan van der Stelt 
 Kanaalweg 17, 
 Assendelft
30 sept. Dorian Schavemaker
 Rijksweg 152, Limmen
7 okt. Kees van der Linden
 Woekeven 6

Uit het Huwelijksboek
24 okt. Huwelijk bruidspaar 
 Désirée Balm en 
 Koen de Ruijter
 Kerkstraat 109, 
 Beverwijk

Uit het Rouwboek
13 sept. Bernardus Schreuder 
 (92)
 De Hoven 47
21 sept. Lena Stokman-
 Starreveld (87)
 Schubertstraat 20
28 sept. Margareth de Boer-
 Langendijk (55)
 Weg Acker 52a
30 sept. Geertruda Nijman-
 van der Son (87)
 Huize St. Agnes, 
 App. 211
3 okt. Catharina Kuiper-de 
 Graaf (72)
 Lisstr. 27, Landsmeer

3 okt. Johannes Jansen (92)
 Joh. Poststraat 5
7 okt. Gerardus Rozestraten
 (91)
 Peperstraat 17, 
 K206, Beverwijk
9 okt. Catharina Bleeker-
 Metselaar (86)
 Westerheem 58
10 okt. Franciscus Fijen (87)
 Boompjesven 27
12 okt. Johanna Pauëlsen-
 Leegwater (95)
 Plesmanweg 1, 
 App. 530, Beverwijk
14 okt. Jacobus Vessies (86)
 Marquettelaan 10

Opbrengst collectes
15/16 sept. 3  725,50
23/23 sept. 3  628,62
29/30 sept. 3  606,00
6/7 okt. 3  815,20
13/14 okt. 3  778,25

Kerkbijdrage
Op 17 oktober jl. bedroeg uw 
bijdrage aan onze Parochie-
gemeenschap het mooie 
bedrag van € 81.407,68. 
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

ROUWBEGELEIDING
Voor rouwbegeleiding kunt 
u contact opnemen met 

Elsa Heyblok, tel.: 236156 
of met Hennie Schouws, 

tel.: 236845.

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE 
VERNIEUWDE WEBSITE VAN 

ONZE PAROCHIE:

www.laurentius-maria.nl

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

Za. 10 nov.
18.45 uur
Diaconale 
zondag

Zo. 11 nov.
09.30 uur
Diaconale 
zondag

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor (dames):  
Missa Exsurge Domine van 
Funnekotter

Za. 10 nov.

Zo. 11 nov.
11.00 uur
Diaconale 
zondag

Geen viering

Eucharistievieing
Kapelaan Warnaar
Samenzang

Za. 17 nov.

Zo. 18 nov.
09.30 uur

Geen viering

Woord- en Communieviering
Diaken De Haas
Laurentiuskoor (heren): Missa 
Te Deum Laudamus van Perosi

Za. 17 nov.
18.45 uur

Zo. 18 nov.
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Eucharistie-/Gezinsviering
Kapelaan Warnaar
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Za. 24 nov.
18.45 uur
Christus 
Koning

Zo. 25 nov.
09.30 uur
Christus 
Koning

Woord- en Commuinieviering
Diaken De Haas
Samenzang

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor: Missa brevis 
opus 43 van Picka

Za. 24 nov.

Zo. 25 nov.
11.00 uur
Christus 
Koning

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 1 dec.

Zo. 2 dec.
09.30 uur

Geen viering 

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

Za. 1 dec.
18.45 uur

Zo. 2 dec.
11.00 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Eucharistieviering
Deken Cassee
JKH

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur  

Eucharistieviering, Deken Cassee.

Vieringen door de week:
• Iedere donderdag om 9.00 uur  

Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden.

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 4 (dec.) 12 nov.
Nr. 5 (jan.) 10 dec.

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.   

De PCI’s van Uitgeest, Cas-
tricum en Heemskerk vormen 
sinds 2017 een personele 
unie. Als gezamenlijk project 
hebben zij de Actie Wens-
boom. Het idee achter de 
wensboom is dat mensen 
hier een wens in kunnen han-
gen, die door iemand anders 
vervuld wordt. De wens kan 
zowel praktisch (bijvoorbeeld: 
“kan iemand voor mij het gras 
maaien”), als sociaal gericht 
zijn (bijvoorbeeld: “wil iemand 
een keer met mij gaan win-
kelen”). 

Als u een wens heeft of als 
u voor iemand een wens in 
vervulling wilt laten gaan, 
kunt u dit doorgeven aan 
Gerard Anink (tel. 293566 
of email: ganink@ziggo.nl). 
Via de Wensboom wordt dan 
gevraagd wie wil helpen. Dit 
is vrijwillig en wordt niet ver-

goed. De 
verkregen 
informatie 
wordt niet 
voor andere 
doeleinden 
gebruikt en 
na de actie 
niet meer bewaard. 

Deze actie start tijdens het 
diaconale weekend op 11 
november. Na afloop van de 
viering van 11.00 uur in de 
Mariakerk zal de PCI met een 
houten Wensboom aanwezig 
zijn in de Esplanadezaal van 
de Mariakerk. U kunt dan ter 
plekke ook langs komen om 
een wens door te geven. De 
PCI’s hopen met deze actie er 
een steentje aan bij te dragen 
om mensen dichter bij elkaar 
te brengen. 

Richard Numan

PCI START ACTIE WENSBOOMNOODFONDS
HEEMSKERK

In financiële noodsituaties,
Tel: (06) 16 57 09 46

Gironr.: 
NL10 INGB 000.8030.664

ALLERHEILIGSTE
De uitstelling van het 

Allerheiligste vindt plaats 
elke eerste vrijdag van de 

maand in de Laurentiuskerk 
van 13.30 tot 15.30 uur. 


