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• Avondwake Eikenhof 12 december
• Kienen voor Lourdes:
doe mee op 16 december

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

• De Gerardus Kalender
is er weer! Bestel ‘m nu!
• Kerstdiner tieners en
jongeren op 16/18 december

WIM MOENS: DE MAN ACHTER
AL HET STENCILWERK
Toen ik laatst op een zondag de kerk binnen kwam, voor
de viering van de Jongerenkerk, stond in de hal weer de
doos met een keurige stapel boekjes voor de viering.
Ik nam er eentje, zocht mijn plaatsje op en bladerde
even door het boekje om te kijken wat er gezongen zou
worden. Het zag er, zoals altijd, weer netjes en prima
verzorgd uit. Door deze boekjes kan iedereen de viering
goed volgen, meebidden en zingen. De teksten in de
boekjes zijn vaak duidelijker en dus beter te lezen dan
die in het gewone missaal. Jong en oud is daardoor in
staat goed mee te doen met de viering. Maar voordat
die boekjes daar in die hal liggen, is er heel wat aan
vooraf gegaan. Deze prachtig verzorgde boekjes worden gestencild door Wim Moens. Ik nam contact op met
deze vrijwilliger om meer te weten te komen over het
ontstaan van deze boekjes.
Keurig verzorgde boekjes
In korte tijd kwam ik veel te
weten over het stencilen, de
stencilmachine en de hoeveelheid tijd die er besteed
werd aan het maken van
boekjes voor verschillende
groepen. Het stencilen van al

deze keurig verzorgde boekjes doet Wim alleen en hij
vindt het werk dat hij doet
totaal niet belangrijk. In zijn
ogen zijn de mensen die de
teksten voor de verschillende vieringen aanleveren
veel belangrijker en hij zorgt

er alleen maar voor dat van
die teksten een boekje wordt
gemaakt. Hij nodigde mij uit
om samen naar de Mariakerk
te gaan, naar de stencilkamer, om te kijken hoe het
maken van boekjes in zijn
werk gaat.
Samen naar de
stencilkamer
Zo gezegd, zo gedaan en op
een vrijdagmorgen haalde hij
mij op en gingen we naar de
Mariakerk om zijn werkplek
te bekijken en wat meer te
weten te komen over de werking van de stencilmachine.
Het was een behoorlijk groot
apparaat, dat eerst wat naar
voren gehaald moest worden
voordat het stencilen kan
gaan beginnen. Wim legde
verschillende dingen uit over
de machine, zoals de onmisbare glasplaat, het bijvullen
van de inkt en het invoeren
van het papier. Dit papier
komt er als een nette stapel
uit door schuiven die van te
voren worden ingesteld. Om
de andere kant van het papier
juist te bedrukken, moet de
stapel zo worden neergelegd
dat die tweede kant niet op
zijn kop staat.
Als alle blaadjes van het
boekje zijn gestencild zit het
werk voor Wim erop. Vele
groepen die de teksten hebben aangeleverd zorgen zelf
voor het sorteren, vouwen en
nieten van hun boekjes, maar
er is ook nog een aparte
vouw- en nietploeg die dit op
zich neemt.

Wim Moens: de man achter al het stencilwerk!

Grote drukte bij feestdagen
Voor het maken van boekjes voor gewone vieringen,
dat zijn er in aantal ongeveer
160, is de drukker twee tot
drie uur bezig. Maar voor de
speciale vieringen zoals die
van het koor Intermezzo, de
Jongeren Kerk Heemskerk,
het Mariakoor, de gezinsvieringen, vieringen van de
Eerste H. Communie en het
Vormsel en de kerkelijk feestdagen zoals Kerst, Pasen en
Pinksteren is het aantal te
maken boekjes groter en is
hij dus ook langer bezig met

NIEUWJAARSRECEPTIE
De Nieuwjaarsreceptie wordt dit jaar gehouden op
zondag 6 januari ná de viering van 10.30 uur in de
Mariakerk. Het Mariakoor verzorgt de zang.
Uw Pastores, Locatieteam en het Parochiebestuur
hopen u allen dan te ontmoeten om elkaar
een gezegend Nieuwjaar toe te wensen!
het stencilen. Soms is hij in
zo’n drukke periode meerdere
keren per week in de stencilkamer aan het werk.
Zoals u kunt begrijpen is zijn
werk dus echt wel belangrijk!
Want zonder zijn inzet zouden
er dus wel teksten en liederen voor vieringen zijn, maar
nog geen boekjes.
Het komt allemaal voor
elkaar!
Naast de groepen die
genoemd zijn, doen soms ook
nog andere personen een
beroep op hem. Dit zijn bijvoorbeeld de mensen van het
Wijkcontact, de gedelegeerd
voorzitter van het Locatieteam Bert Jan Rozenstraten,
Bert Stolwijk, dirigent van het
Laurentiuskoor, vanuit het
secretariaat: de verjaardagskaarten, met Allerzielen de
boekjes met de namen van
alle overledenen, enzovoort.
En het komt allemaal voor
elkaar.
Liever niet in het zonnetje
Bij de artikelen van de Stille
Kracht wordt altijd een foto

geplaatst van de vrijwilliger
over wie het stuk gaat. Wim
vond het belangrijk dat niet
hij op de foto zou staan, maar
de mensen die de teksten
aanleveren. Wij vinden echter
dat hij daar duidelijk tussen
hoort te staan. Op de foto
staat een groot deel van hen
die deze teksten aanleveren;
helaas kon niet iedereen aanwezig zijn.
Wie meldt zich?
Met dit artikel is een vrijwilliger in het zonnetje gezet die
het echt verdient, maar het
zelf helemaal niet nodig vindt
om in de belangstelling te
staan en zijn werk heel normaal vindt en het graag doet.
Onze parochie mag blij zijn
met dit soort mensen! Maar…
u begrijpt dat één man op
deze post wel heel erg kwetsbaar is. Daarom zouden we
het geweldig vinden als een
of twee mensen zich zouden
melden bij Wim of bij het
secretariaat om het stencilwerk ook te leren. Wie meldt
zich?
Ria van den Berg

Wim Moens temidden van mensen die teksten bij hem aanleveren.

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

De Torenhaan praat
Prachtig verguld en weer in
staat de juiste wind te wijzen is de haan nu ook aan
de praat. De haan vertelt
dat het een wonder is dat
hij weer op het kruis van
de Mariatoren staat. De
toren was aan onderhoud
toe. Stenen raakten los en
bij inspectie via de stijger
bleek ook het kruis doorgeroest.
Geluiden werden gehoord
dat een kerk ook zonder
toren kan en klokken zijn
een voorbije luxe. Zeker
ook in Heemskerk is de
krimp van de kerk te ervaren, maar nog steeds
komen in onze “ene parochie met twee torens” relatief voldoende mensen om
beide kerken nog open te
houden.
Onze voorzitter Bert Jan
Rozestraten heeft bestuurders kunnen overtuigen dat
ook wij rekening houden
met de optie in de regio
van inleveren van een kerk.
Maar zover is het nog niet
en dat betekent dat we
het als Bestuur een plicht
vinden om de gebouwen te
onderhouden. Voor onderhoud is steeds ook geld
gereserveerd.
Trots vertelt de haan dat hij
ziet en hoort de inzet van
de koren en kosters. Prachtig hoe jeugd en jongeren
de nodige aandacht krijgen
met catechese en voorbereiding van sacramenten.
De haan is trots op de
Tuinploeg rond de kerk en
bewondert de Kerkhofploeg een kleine kilometer
verderop. Hanenhulde ook
voor de Martha- en Bloemengroep.
Vanaf de toren ziet hij mensen op pad als Wijkcontact,
maar ook voor de Helmbezorging en de zorg voor
de Voedselbank.

heb ik als haan, logerend
bij Piet de Groot, van nabij
gezien.
Wat een bijzondere dag was
het dat met twee kranen
het kruis weer haar plek
kreeg en ik als haan u nu in
de gaten kan houden. Als
haan ben ik vereerd dat 2
december Adrianus Kardinaal Simonis de restauratie afrondt met zijn zegen.
“Heemskerk”, kukel ik,
“wees trots”.
Vier Heemsklokjes
Uit ons voortreffelijke
Jeugdkoor zijn vier kinderen gevraagd om in deze
Advent op weg naar Kerst
de donkerte met licht te
doorbreken.
Het eerste klokje komt met
een kaars naar voren en
zegt “dit is het licht van de
Vrede”. Toen zei iemand
“wat is vrede?”. Hij blies de
kaars uit.
Het tweede klokje komt
naar voren en zegt “dit is
het licht van vertrouwen”.
Dan wordt geroepen “vertrouwen? Waar is toch dat
mensen gewoon bang zijn
voor elkaar”. Hij blies de
kaars uit.
Dan nu de derde en deze
zegt met zijn kaars “dit is
het licht van de vreugde”.
“Vreugde?” wordt geroepen, “kijk naar al die sombere gezichten!” Ook deze
kaars werd gedoofd.

De kindermiddagen voor de
aanstaande communicanten
zijn op donderdag 6 en zaterdag 8 december in de Esplanadezaal van de Mariakerk.
We gaan het dan hebben over
Maria. God vroeg aan Maria
of zij de moeder van Jezus,
de zoon van God, wilde worden. En zij zei “Ja!”
Het kindje Jezus wordt geboren in een stal. Dat verhaal
gaan wij op kerstavond,

24 december om 17.30 uur
in de Eucharistieviering
naspelen. Aan de kinderen
zal gevraagd worden of zij
ook mee willen doen om het

KICA-NIEUWS
Op donderdag 13 december houden we met de kinderen van de
KiCa-Club een gezamenlijke avond. Deze avond heeft als thema
“wat vieren we met kerst?”. Het blijft een verrassing wat we met de kinderen gaan doen, maar
het belooft een leerzame en bovenal gezellige
KiCa-avond te worden!
Zalige Adventtijd en Kerstmis!
Pilar en Pepita

KERSTDINERS TIENERS EN JONGEREN
15 EN 16 DECEMBER
Op zondag 16 december is
weer ons jaarlijkse Kerstdiner
voor tieners en jongeren in de
Esplanadezaal van de Mariakerk. Inmiddels is het traditie:
iedereen wordt gevraagd zelf
iets mee te nemen en we
eten alles samen op! Wij zorgen voor drinken. We beginnen om 16.00 uur. Meld je
(vanwege inkopen liefst vóór
15 december) aan met een
e-mailtje! De 16+ jongeren
zijn dit jaar óók uitgenodigd
voor het Kerstdiner van het

jongerenplatform in Haarlem
op zaterdag 15 december.
Jullie kunnen dus kiezen uit
15 of 16 december of … naar
beide diners gaan natuurlijk!
Ben jij zelf 12-16 jaar of 16+
(twintigers horen daar zeker
bij!), dan ben je van harte
uitgenodigd voor onze activiteiten. Neem gerust contact
met me op als je meer wilt
weten. En houd je van sport?
In de laatste week van het
jaar hebben we ook weer ons
jaarlijkse volleybaltoernooi
met jongeren van de Protestantse Kerk Nederland.
Sindo Núñez Queija
E-mail: sindo@xs4all.nl

Dan komt de vierde en
zegt “dit is de kaars van de
hoop”. De kaars bleef aan!
Met de kaars van “hoop”
werden ook “vrede, vertrouwen en vreugde” weer aangestoken.
Van harte is Kerst voor u,
jou en mij het feest van de
hoop en wordt het een jaarwisseling vol goede hoop.
Mede namens Kapelaan
Warnaar en het Pastoresteam wens ik u allen een
Zalig Kerstmis, een Gezegend Uiteinde en Vrede en
alle goeds in 2019.

Als uw haan meen ik dat
kerkwoorden als diaconie,
liturgie, communicatie,
catechese in Heemskerk
nog werkwoorden zijn. Dat
Piet de Groot en het bedrijf
De Groot met heel veel zorg Ton Cassee,
zich extra hebben ingezet,
Deken

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

www.laurentius-maria.nl

kerstevangelie uit te beelden.
Elk jaar is er ook een echte
baby die de rol van Jezus zal
spelen. Wij nodigen alle gezinnen uit om het kerstfeest met
ons mee te vieren; we zorgen
dat er een crèche is voor de
kinderen voor wie het allemaal wat te lang duurt.
Namens de stuurgroepen,
Mariëtte Sinkeldam
(tel. 06-42366655)

VORMSELGROEP
VIERT KERST
OP 19 DECEMBER
Kerstbijeenkomst woensdag
19 december Esplanadezaal
Inmiddels hebben we drie
regio-vormsel-bijeenkomsten
gehad. De avonden vliegen
voorbij. Deels door het drukke
programma en ook omdat het
geslaagde avonden waren.
De kerstbijeenkomst is op
woensdag 19 december van
18.45 tot 20.30 uur in de
Mariakerk.
De werkgroep wenst alle
lezers en vormelingen een
gelukkig Kerstfeest en een
voorspoedig Nieuwjaar.
Elly Dantuma

PCI EN PROJECT
WENSBOOM
In het diaconale weekend
van 10-11
november
mochten
we als PCI
Heemskerk
over ons werk
en het project Wensboom
vertellen. De deurcollecte
heeft het mooie bedrag van
€ 679,55 opgebracht, waarvoor wij u heel hartelijk danken. Enkele mensen gaven
aan een bedrag op onze
rekening te willen overmaken.
Dat kan ook uiteraard en wel
op: NL73 ABNA 0564439045
t.n.v. Parochiële Caritas
Instelling. Hierbij herhalen we
ook nog de gegevens voor het
doorgeven van een wens voor
de wensboom: tel. 293566
of e-mail ganink@ziggo.nl.
U kunt ons ook een bericht
sturen via het contactformulier op onze website:
www.pciheemskerk.nl.
Richard Numan

AVONDWAKE EIKENHOF: 12 DECEMBER
Traditiegetrouw wordt er in de
decembermaand een lichtjesavond gehouden op de
begraafplaats Eikenhof aan
de Marquettelaan en wel op
woensdag 12 december van
16.30 tot 18.00 uur. Het
gebeurt dit jaar al voor de
15de keer. Dit maal is het
thema: “Ik mis je”.
In de aula worden gedichten
voorgedragen en ons Jeugdkoor De Heemsklokjes zingt

gehouden door
Ds. A. van Nierop.

o.l.v. Marianne van Gemert,
die de gekozen liederen daarbij toelicht. Zangeres Liesbeth van den Braber treedt
eveneens op en de korte
overdenking wordt dit jaar

KERSTUITVOERING
LAURENTIUSKERK
VOLKSKERSTZANG
DINSDAG 18 DECEMBER – AANVANG 20.00 UUR
De avond wordt dit jaar voor de 32-ste keer gehouden door
de Commissie Volkskerstzang. Dit zijn de gezamenlijke kerken en het Leger des Heils.
Medewerkenden: Het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor
o.l.v. Martin Mans. Ben Rumping (voorganger), Mirjam
Betjes (sopraan), Piet van Baarsen (bariton), Joost van Belzen (piano), Esther Meulmeester (panfluit), Dub de Vries
(Joh. Orgel en orgel volkskerstzang).
Toegang is gratis, maar er wordt wel d.m.v. een schaalcollecte een bijdrage gevraagd voor de kosten van deze avond.

Voor onze Adventsactie hebben we dit jaar gekozen voor een
project in Malawi, een van de armste landen in Zuidelijk Afrika. Ruim 65% van de 19 miljoen inwoners leeft daar onder de
armoedegrens en is laag opgeleid. Ook heerst er in het land
een aidsepidemie. Bijna niemand heeft een geboortebewijs
en zonder dit bewijs ‘besta je niet’. Zonder geboortebewijs
heb je als kind geen recht op gezondheidszorg en mag je niet
naar school om de nodige diploma’s te halen. Ook krijgen ze
geen wettelijke en sociale of economische bescherming. Dat
maakt de kinderen een gemakkelijk slachtoffer van misbruik,
uitbuiting, slavernij en mensenhandel. Inmiddels is registratie
door de regering verplicht gesteld, maar tevens duur en ingewikkeld.

De Gemeente Heemskerk
biedt alle deelnemers na de
stille tocht over de met fakkels verlichte begraafplaats
koffie, thee of warme chocolademelk aan in de aula, waar
ook nog nagepraat kan worden. Daar wordt veel gebruik
van gemaakt. Iedereen is van
harte welkom!
Meer inlichtingen: Marianne
van Gemert, tel. 242963

Openingstijden Kerkhof
Van 9.00 tot 17.00 uur

GERARDUS
KALENDER

Nu de cadeaumaand er weer
aankomt is het misschien een
aardige suggestie om je goede wensen te laten vergezellen van deze mooie kalender.
De kalender is te koop voor
€ 7,25 bij: Jan van der Geest,
tel: 06-21681961 en Elly
Dantuma, tel: 238407.

KIENEN VOOR
LOURDES ZONDAG
16 DECEMBER

Heerlijk, het is weer zover:
16 december is er weer de
kienmiddag in De Jansheeren voor het goede doel en
wel om zieke mensen mee te
nemen naar Lourdes. We hebSant’Egidio is een wereldwijde christelijke lekengemeenschap ben weer fantastische prijzen
die zich op allerlei vlak inzet voor de meest kwetsbare menwaar we de middenstanders
sen en dus ook voor de kinderen in Malawi. Met hun project
en gulle gevers ontzettend
“Bravo” bevorderen zij geboorteregistratie en geven zij hulp bij dankbaar voor zijn. We gaan
het aanvragen van een geboortebewijs. Voor medisch persoer weer een gezellige midneel en registratiemedewerkers organiseert “Bravo” trainingen dag van maken en u weet het
om families en dorpshoofden voor te lichten over het belang
onderhand wel: niemand gaat
van geboorteregistratie. Ook zijn er bewustwording- en inforzonder prijs naar huis!
matiecampagnes voor o.a. ouders en overheidsinstellingen.
Wij zien u graag, jong en oud,
op zondagmiddag 16 decemDe eersten die een geboortebewijs ontvangen zijn 2.000 Hiv- ber in De Jansheeren. We
positieve kinderen van 0 tot 16 jaar. Veel van hen zijn wees
starten om 13.30 uur, maar
en dus extra kwetsbaar. De tweede doelgroep bestaat uit
de zaal is open om 13.00 uur.
7.000 patiënten van de gezondheidscentra in het Balaka en
Mangochi district. Onder hen zijn veel kindmoeders en slacht- Joke Hoogeland
offers van kindhuwelijken.
Adventsactie steunt Sant’Egidio Bravo dit jaar bij deze activiteiten en hoopt ook op uw steun. U kunt uw gave storten op
IBAN rekening NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie
Den Haag.
Lydia Vergouw-Dufrenne

UIT HET BESTUUR
De decembermaand is weer
aangebroken. Een bijzondere maand om te genieten van gezelligheid, lekker
eten, kerstmuziek en mooie
geschenken. Maar bij uitstek ook een maand om,
hopelijk vol dankbaarheid,
terug te blikken op het jaar
2018. Kerst- en nieuwjaarsvieringen zijn mooi en feestelijk, maar geven voor onze
pastores, kosters, koren en
andere vrijwilligers ook veel
drukte en verantwoordelijkheid.
Daarom wil het Bestuur
zijn speciale waardering
uitspreken voor al die vrijwilligers die er met elkaar
voor zorgen dat Kerst en
Nieuwjaar ook dit jaar weer
in onze kerken gevierd kunnen worden: hartelijk dank
voor jullie inzet en betrokkenheid! Laten we er met
elkaar gezegende dagen van
maken!
Verjaardag Deken Cassee
Op 14 november heeft
Deken Ton Cassee zijn 74e
verjaardag gevierd. Sinds
1998, ruim twintig jaar lang,
heeft hij zijn energie aan
onze beide Heemskerkse
kerken willen geven. En
dat nog eens in combinatie
met al die andere Dekenale taken die hij erbij heeft
genomen! Mag op voorspraak van Maria en Laurentius voor het welzijn van
onze Deken worden gebeden, zodat hij nog een aantal jaren in onze regio kan
blijven voorgaan!
Digitaliseren
doop-, huwelijks- en
overlijdensboeken
Het Bestuur van het samenwerkingsverband heeft
opdracht gegeven om alle
doop-, huwelijks- en overlijdensboeken in onze drie
zusterparochies pagina voor
pagina te laten scannen.
Hiermee voorkomen we dat
er in de toekomst mogelijk
gegevens verloren gaan. De
komende maanden zullen er
ruim 10.000 scans gemaakt
moeten worden, een intensieve klus waarvoor we een
gespecialiseerd bedrijf hebben ingeschakeld.
Heemskerk FM
Radio Heemskerk FM heeft
besloten de uitzending van
de zondagse vieringen te
verplaatsen van zondagavond naar maandagavond.

Het programma wordt wel
met een uur uitgebreid. De
uitzending van de mis zal
plaatsvinden van 20.00 uur
tot 22.00 uur. Onze opnamedeskundigen Ton Putter
en Ed Taylor blijven zich
daarvoor onverkort inzetten. Hartelijk dank heren!
Daaraan voorafgaand zullen
luisteraars van 19.00 uur
tot 20.00 uur een discussieprogramma voorgeschoteld
krijgen. Inmiddels hebben
er twee brainstormsessies plaatsgevonden, waar
vertegenwoordigers van
de Protestantse Kerk, het
Apostolisch Genootschap,
het Leger des Heils en onze
eigen katholieke geloofsgemeenschap aanwezig waren.
Een eerste inventarisatie
van thema’s is inmiddels
gedaan. Nu gaan we op zoek
naar een aantal vertegenwoordigers van onze eigen
kerk die het leuk vinden om
zich over een thema eens
voor de radio uit te spreken.
Wat te denken van ‘Jongeren geloven meer in hun
smartphone dan in God’ of
‘Hoe slimmer we worden,
hoe minder we God nodig
hebben.’ Binnenkort zullen de eerste opnames van
start gaan. Het betreft eerst
een proefperiode van twee
maanden, waarna een evaluatie zal plaatsvinden.
Onderhoud
Laurentiuskerk
Bij het schrijven van dit artikel was nog niet bekend
welke aannemer gevraagd
gaat worden om het in 2019
uit te voeren onderhoud van
de Laurentiuskerk te gaan
klaren. Wel heeft inmiddels,
met dank aan hoofdkoster Wout de Reus voor alle
ondersteuning, voor alle drie
geselecteerde aannemers
‘de aanwijs’ plaatsgevonden.
Op 19 november zijn met
een hoogwerker de glasin-loodramen in de kerk op
lekkages, roest en andere
gebreken geïnspecteerd.
Tevens gaat een schoonmaakbedrijf in de toren van
de Laurentiuskerk de duivenkarkassen opruimen. In de
eerstvolgende Helm laten wij
u het vervolg van de onderhoudsplannen weten.

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Laurentiuskerk
Datum/tijd

Viering

Mariakerk
Datum/tijd

Viering

Za. 1 dec.

Geen viering

Za.1 dec.
18.45 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Zo. 2 dec.
10.30 uur

Eucharistieviering
Kardinaal Simonis/Concelebranten
JKH

Zo. 2 dec.

Geen viering

Za. 8 dec.
18.45 uur

Za. 8 dec.
Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken De Haas
Samenzang

Geen viering

Zo. 9 dec.
09.30 uur

Eucharistieviering
Zo. 9 dec.
Deken Cassee/Diaken De Haas 11.00 uur
Samenzang met cantor

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken De Haas
Koor Intermezzo

Za. 15 dec.

Geen viering

Za. 15 dec.
18.45 uur

Eucharistieviering
Pastoor Niesten
Mariakoor

Zo. 16 dec.
09.30 uur

Woord- en Communieviering
Diaken De Haas
Laurentiuskoor: Missa brevis
van M. Haydn

Zo. 16 dec.
11.00 uur

Eucharistie-/Gezinsviering
Kap. Warnaar/Diaken De Haas
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Za. 22 dec.
18.45 uur

Eucharistie-/Boeteviering
Deken Cassee
Samenzang

Za. 22 dec.

Geen viering

Zo. 23 dec.

Geen viering

Zo. 23 dec.
10.30 uur

Eucharistie-/Boeteviering
Deken Cassee
Samenzang

Ma. 24 dec.
19.30 uur
Kerstavond

Woord- en Communieviering
Diaken De Haas
JKH

Ma. 24 dec.
17.30 uur
Kerstavond

Eucharistie-/Gezinsviering met
kerstspel
Kapelaan Warnaar
Jeugdkoor De Heemsklokjes

22.00 uur
Kerstavond

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor: Messe brève
van Léo Delibes

20.00 uur
Kerstavond

Eucharistieviering
Deken Cassee
Mariakoor

Eucharistieviering
Di. 25 dec.
Deken Cassee
10.30 uur
1e Kerstdag Laurentiuskoor: Messe brève
van Léo Delibes

Di. 25 dec.

Geen viering

Wo. 26 dec.

Geen viering

Wo. 26 dec. Eucharistieviering
Deken Cassee
10.30 uur
2e Kerstdag Samenzang

Za. 29 dec.

Geen viering

Za. 29 dec.
18.45 uur

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Zo. 30 dec.
10.30 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang leden Herenkoor

Zo. 30 dec.

Geen viering

Ma. 31 dec.

Geen viering

Ma. 31 dec.
19.00 uur
Oudjaarsavond

Eucharistieviering
Deken Cassee
Samenzang

Di. 1 jan.

Geen viering

Za. 5 jan.

Geen viering

Di. 1 jan.
10.30 uur
Nieuwjaarsdag

Eucharistieviering
Deken Cassee
Laurentiuskoor: Messe brève
nr. 7 van Gounod

Za. 5 jan.
Eucharistieviering
18.45 uur
Deken Cassee
Driekoningen Samenzang
Zo. 6 jan.

Geen viering

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur
Eucharistieviering, Deken Cassee
(m.u.v. maandag 24 en 31 dec.).

Zo. 6 jan.
Eucharistieviering
10.30 uur
Deken Cassee
Driekoningen Mariakoor
Nieuwjaarsreceptie
Vieringen door de week:
• Iedere donderdag om 9.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden.

Uit het Doopboek
4 nov. Marisa Barroso
Vazquez
Uit het Huwelijksboek
4 dec. Huwelijk bruidspaar
Raïssa Kok en
Guido Maalman
Commandeursln. 101
Laurentiuskerk, 15.00 u.
Uit het Rouwboek
24 okt. Catharina ZonneveldBleeker (94)
Westerheem, App. 416
28 okt. Adrianus van
Duivenvoorde (85)
Van Hamelstraat 24
28 okt. Geertje CappelleVerdonk (91)
Van Hamelstraat 18
29 okt. Johanna SprengersDekker (82)
Poelenburgplants. 60

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

SLUITINGSDATA
KOPIJ HELM
Nr. 5 (jan.)
Nr. 6 (feb.)

6 nov.
6 nov.
9 nov.

Anna Koopman-Stam
(93)
Karshoffstraat 20
Theodorus van Galen
(90)
Zamenhof 48
Johanna EngelbartsGroot (95)
Corn. Geelvinckstr. 32

Opbrengst collectes
20/21 okt.
3 827,22
27/28 okt.
3 632,52
1/2 nov.
3 786,68
3/4 nov.
3 766,80
10/11 nov.
3 541,27
17/18 nov.
3 694,75
Kerkbijdrage
De grootste financiële steun
voor uw Parochie is uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans,
onder andere voor het vele
vrijwilligerswerk in het pastoraat, voor het onderhoud van
onze kerkgebouwen en nog
vele andere activiteiten. Op
13 november jl. is de stand
gekomen op € 82.451,41.
Aan allen die hieraan hebben
bijgedragen onze hartelijke
dank!

Geef
voor
je kerk

10 dec.
14 jan.

Kopij kunt u bij voorkeur
per e-mail sturen aan
laurentius-maria@hetnet.nl.
De redactie behoudt zich
overigens het recht voor
zelfstandig wijzigingen
aan te brengen in de
aangeleverde kopij.
Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst.
Parochiebestuur
Heemskerk, Castricum/
Bakkum, Uitgeest
Deken Ton Cassee, voorzitter
in solidum met Pastoor Kaleab
Masresha Shiferaw
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Piet van der Horst, secretaris,
Castricum
Wilma Groot, lid, Uitgeest
Cees Deijle, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid,
Castricum

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

Locatieteam Heemskerk
Parochie
H. Laurentius/H. Maria
Deken Ton Cassee, voorzitter
Kapelaan Teun Warnaar, lid
Bert Jan Rozestraten,
gedelegeerd voorzitter
Rita Dufrenne, lid
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

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

