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Kindercatechese
anno 2019
Hoe zorg je ervoor dat kinde-
ren in een tijd van flitsende 
online computerspellen 
geboeid worden door Bijbel-
verhalen? Het antwoord is 
verrassend simpel: “door de 
kinderen veel zelf te laten 
doen.” Ze lezen de verhalen, 
ze vertellen de verhalen na 
die ze in een filmpje hebben 
gezien en het allerleukste 
noemde ik hierboven al: ze 
spelen de verhalen na! En als 
ze de Ark van Noah naspelen, 
worden ze natuurlijk natge-
spoten met een plantenspuit. 
De kinderen (en de begelei-
ders) vinden het geweldig! 

Het team van de KiCa Club
De “architecten” van de KiCa 
Club zijn Pepita Miralles, Pilar 
Casanova en Annette Dries-
sen. Creativiteit en gezellig-
heid zit deze dames duidelijk 
in het bloed. Zij kiezen de 
thema’s die behandeld zullen 

Het is de enige werkgroep in onze Parochie die zich 
officieel een club noemt. Bij een club denk je al gauw 
aan gezelligheid en dat klopt hier ook! Niet alleen voor 
de begeleiders, maar vooral ook voor de kinderen. Op 
een speelse manier leren ze de verhalen uit de Bijbel. 
Compleet met toneelstukjes en uitbundige feesten. 
Welkom bij de KiCa Club 2.0!

worden en bedenken hoe ze 
die kunnen uitwerken met de 
kinderen. Bij de praktische 
voorbereidingen komt dan 
nog heel veel kijken; soms 
moet er een heel toneeldecor 
worden geknutseld. 

Gouden harten
Daar hebben ze gelukkig heel 
veel hulp van de “maandag-
ochtenddames met de gou-
den handen”: Claudia, Deb-
bie, Lucia en Laserna. 

Deze groep vrijwilligers helpt 
niet alleen bij de KiCa Club, 
maar ook bij de voorbereidin-
gen voor bijeenkomsten van 
communicantjes en andere  
activiteiten die voor kinderen  
worden georganiseerd, zoals 
bioscoopmiddagen. En hoe-
wel ze allemaal druk zijn 
met andere dingen, zijn ze 
er eigenlijk altijd. Niet alleen 
gouden handen, maar ook 
gouden harten dus! Op de 
KiCa-avonden zelf krijgen 
Pepita, Pilar en Annette veel 
hulp van een viertal jongeren. 
“Hun bijdrage is héél belang-
rijk”, verzekeren ze mij. Dus 
besloot ik een apart interview 
met deze jongeren te houden.

De jongeren 
van de KiCa Club
Al bij het begin van mijn 
gesprek met Daniëlle, Jet en 
Sam wordt mij duidelijk dat 
deze jongeren echt passen 
bij de KiCa Club: Ze ademen 
spontaniteit en gezelligheid. 
De vierde “musketier” -  
Brittany - die ook bij de KiCa-
avonden helpt, kon helaas 
niet bij het interview zijn. Het 
gesprek begint met elkaar 
enthousiast bij te praten 
over van alles en nog wat. 
En zodra het over de KiCa 
Club gaat, vertellen ze even 
enthousiast door. “De toneel-
stukjes zijn het leukst, dan 
zie je de kinderen echt volop 
genieten.” 

Het valt ze ook op hoe lief de 
kinderen met elkaar omgaan, 
“de sfeer bij de KiCa Club is 
zó goed; er zijn eigenlijk nooit 
problemen”, zegt Sam. En 
als ik ze vraag wat ze anders 
zouden doen, als zij de KiCa 
Club zouden runnen, zijn ze 

eensgezind: vooral heel veel 
toneelstukjes en “doe” activi-
teiten. Als het gezellig is, dan 
komen de kinderen graag en 
leren ze het meest. 

Groeien in het geloof
Hoe zijn deze jongeren eigen-
lijk bij de KiCa Club terecht-
gekomen? Voor Daniëlle geldt 
dat ze inmiddels veteraan is. 
Zij is blijven helpen nadat ze 
zelf als kind op de KiCa Club 
zat, ongeveer tien jaar gele-
den. Sam, Jet en Brittany zijn 
er twee jaar geleden bijge-
komen, toen ze catechese 
gingen volgen bij Kapelaan 
Teun. Alle drie hebben niet 
het Vormsel ontvangen toen 
ze 12 waren, maar zijn zelf 
naar Kapelaan Teun gegaan, 
omdat ze meer wilden weten 
over het geloof. Inmiddels 
heeft Jet het Vormsel ontvan-
gen en is ze afgelopen janu-
ari samen met Daniëlle naar 
de Wereldjongerendagen in 
Panama geweest. Daarover 
heeft u ze waarschijnlijk in 
het voorjaar al horen vertellen 
tijdens vieringen in de hele 
regio. 

In het voetspoor van Jezus
Dienstbaarheid zit in het 
DNA van deze jongeren: ook 
buiten de KiCa Club zijn ze 
beschikbaar om anderen te 
helpen. Daniëlle helpt Pilar 
bijvoorbeeld ook bij een nieu-
we catechesegroep “voor de 
hele kleintjes”. Op die manier 
raken ook kinderen van 4 t/m 
6 jaar al vertrouwd met de 
verhalen uit de Bijbel, voordat 
ze zich gaan voorbereiden op 
de Eerste H. Communie. Jet 
vertelt over “nagellakken en 
het haar in een krul doen” 
voor bewoners van een ver-
zorgingstehuis. 

Meegaan met de tijd 
Ik heb het vorige stukje over 
de KiCa Club in de Stille 
Kracht van januari 2015 nog 
eens nagelezen. Het is dui-
delijk: deze club gaat met de 
tijd mee. Pilar: “Een aantal 
jaar geleden liepen de aan-
meldingen bij de KiCa Club 
terug, dus we moesten het 
anders aan gaan pakken, 
want de groepen werden te 
klein.” Toen ze verschillende 

leeftijden in één groep com-
bineerden, merkten ze dat 
de oude methodes niet goed 
meer werkten. Er is een groot 
verschil tussen 8-jarigen en 
11-jarigen. De toneelstukjes 
zijn daaruit voortgekomen: 
alle kinderen kunnen daar-
aan meedoen. Dat ze andere 
vormen hebben gekozen, 
betekent niet dat de kinde-
ren minder leren. “Misschien 
leren ze op deze manier wel 
meer, want ze kunnen zich 
allemaal herinneren welke rol 
ze hadden in de verhalen.”

Op naar 2020 en verder!
Het aantal inschrijvingen 
groeit inmiddels weer, zodat 
de groepen misschien weer 
gesplitst zullen worden. Sinds 
de eerste bijeenkomt van 
de KiCa Club op 18 oktober 
1999 (ja, al twintig jaar gele-
den; en Pepita was daar al 
bij!) is er heel veel veranderd 
aan de vorm, maar niet aan 
het doel: het Geloof doorge-
ven aan de kinderen. De KiCa 
Club staat als een huis op 
een rots: wat er ook komen 
gaat, dit team is er klaar 
voor!

Sindo Núñez Queija

Als water om te groeien
Het is moeilijk om het belang 
van deze gezellige club te 
overschatten. De kinderen 
van de KiCa Club zitten “tus-
sen de Eerste Communie en 
het Vormsel in”. Gedurende 
de drie jaar bij de KiCa Club, 
raken de kinderen met aller-
lei leuke activiteiten bekend 
met de Bijbel. “Dat de kinde-
ren graag naar de KiCa Club 
komen, is heel belangrijk. 
De stap naar het Vormsel is 
daardoor heel natuurlijk en 
veel kinderen stromen na het 
ontvangen van het Vormsel 
ook weer samen door naar de 
tiener- en jongerengroepen 
in onze regioparochie.” Kape-
laan Teun zegt vaak dat het 
laten dopen van een kindje is 
als het planten van een zaad-
je. Maar je moet het plantje 
daarna wel water geven zodat 
het kan groeien. De KiCa Club 
helpt daarbij, zodat kinderen 
door kunnen groeien als kin-
deren van God. 

ALLERHEILIGSTE
De uitstelling van het 

Allerheiligste vindt plaats 
elke eerste vrijdag van de 

maand in de Laurentiuskerk 
van 13.30 tot 15.30 uur. De dames van de KiCa Club: (v.l.n.r.) 

Claudia, Pilar, Debbie, Pepita, Laserna, Lucia en Annette.

De jongeren van de KiCa Club: 
(v.l.n.r.) Sam, Jet en Daniëlle 
(Brittany ontbreekt helaas
op de foto).



Als God renoveert
Ik heb afgelopen zomer het 
boek “Als God renoveert” 
van iemand gekregen en 
verschillende mensen heb-
ben me het boek aangera-
den om te lezen. Daarom 
ben ik het boek, geschre-
ven door de Canadese 
priester James Mallon, 
gaan lezen. 

Het boek heeft als onderti-
tel “De parochie van onder-
houd naar groei”. Hoe kun-
nen we van een Parochie 
die zijn best doet om te 
proberen te behouden wat 
we nog hebben, weer een 
Parochie worden met nieuw 
leven.

Verandering
De schrijver legt uit dat de 
maatschappij de afgelopen 
zestig jaar enorm is veran-
derd. Overal kun je bijvoor-
beeld gebouwen vinden die 
duiden op een tijd die heel 
anders was. 

De katholieke kerk nam 
een veel belangrijkere 
plaats in de samenleving in. 

We komen van de situatie 
van de volkskerk waarin 
het vanzelfsprekend was 
om katholiek te zijn, maar 
in onze tijd is het echt een 
persoonlijke keuze. De kerk 
heeft zich proberen aan te 
passen aan alle verande-
ringen, maar toch lijkt het 
vaak alsof de kerk de juiste 
houding nog niet heeft 
gevonden.

Identiteit
Daarom onderzoekt de 
schrijver wat het betekent 
om kerk te zijn. Als je weet 
waar de kerk voor staat, 
dan kun je van daaruit de 
juiste keuzes maken. Het 
doel van de kerk kan vol-
gens James Mallon gevon-
den worden aan het einde 
van het evangelie volgens 
Matteüs: “Ga, en maak 
alle volkeren tot leerling, 
doop hen in de naam van 
de Vader, de Zoon en de 
heilige Geest, en leer hun 
alles onderhouden wat ik 
jullie geboden heb.” (Mt 
28,19-20)

Als je naar deze “grote 
opdracht” kijkt zou het 
motto van onze Parochie 
kunnen zijn: Jezus kennen 
en bekend maken. We zijn 
geroepen om volgelingen 
en vrienden van Jezus te 
zijn, steeds op zoek naar 

zijn wil in ons leven. 

En de ervaring van Zijn lief-
de voor ons mag ons ertoe 
brengen om het goede 
nieuws ook met anderen te 
delen, om ook hen tot leer-
lingen te maken.

Moeilijkheden
Toen onze kerk nog een 
volkskerk was, was deze 
persoonlijke beleving van 
het geloof helemaal niet 
vanzelfsprekend: Het geloof 
hoorde er gewoon bij en 
er was zelfs een zekere 
druk vanuit de maatschap-
pij. Velen maakten geen 
persoonlijke keuze om 
een leerling van Jezus te 
zijn. Priesters en zusters, 
dat waren de professio-
nele gelovigen, maar de 
“gewone” gelovige wist 
eigenlijk maar weinig van 
bijvoorbeeld de Bijbel. Maar 
volgens de Bijbel zijn alle 
gedoopten geroepen om 
echte volgelingen van Jezus 
te zijn.

De blijde boodschap
Het goede nieuws dat in de 
Bijbel wordt verteld en van 
waaruit wij mogen leven 
begint eigenlijk met iets 
treurigs. We zijn als men-
sen zwak, beschadigd door 
de verkeerde keuze die 
Adam en Eva ooit maakten. 

Maar om ons te bevrijden 
uit ons zinloze bestaan, 
heeft God zijn Zoon naar  
de aarde gezonden. 

Om ons te verlossen is Hij 
aan het kruis gestorven 
en Hij geeft ons nieuw en 
eeuwig leven door zijn ver-
rijzenis. Om die boodschap 
te verspreiden heeft Jezus 
onze kerk gesticht en om 
een vitale Parochie te zijn, 
zal die boodschap altijd de 
eerste plaats moeten inne-
men.

Het boek van James Mallon 
heeft mij erg aangesproken 
en het motiveert me om er 
in ieder geval zelf mee aan 
de slag te gaan.

Mede namens onze Deken 
Ton Cassee en de Pasto-
res van de regio wens ik u 
Gods zegen toe.

Teun Warnaar
Kapelaan

We hebben afgelopen zater-
dag 14 september een gezel-
lige bijeenkomst gehad. Wat 
een creatief menu hebben de 
aanstaande communicanten 
gekregen! Aan de ouders en 
kinderen werd uitgelegd wat 
“communie doen” nu precies 
inhoudt. En nu kunnen we 
daadwerkelijk met de voor-
bereiding aan de slag. De 
ouders krijgen alle informatie 
over het catecheseproject in 
onze regio op de ouderavond 
op 8 oktober om 20.00 uur 
in de Esplanadezaal van de 
Mariakerk. 

De eerste kindermiddag is 
op donderdag 10 oktober 

We gaan weer starten met 
een nieuwe regio vormsel-
groep en we zijn heel blij dat 
Annemarie Bleeker bij de 
vormsel-werkgroep is geko-
men. Welkom, Annemarie! 
We hopen op een prettige 
samenwerking! 

Op 18 september jl. is de 
informatieavond voor de 
kinderen uit groep 8 en 

Op zaterdag 13 
juli werd op het 
“Vlaskamp” in 
de Broekpolder 
het muziekfes-
tival “DSE Live 
meets LIVE 
AID” gehou-
den. Aanleiding 
was om met 
een knipoog naar het verle-
den jong en oud bij elkaar 
te brengen met muziek, een 
hapje en een drankje en voor-
al gezelligheid. Live Aid was 
34 jaar geleden een 16 uur 
durend internationaal bene-
fietconcert dat op zaterdag 
13 juli 1985 werd gehouden. 
Het evenement werd in veel 
landen rechtstreeks uitge-
zonden en werd daarmee een 
van de grootste mediaspek-
takels die de wereld ooit had 
gezien. De opbrengst was 
bestemd voor Ethiopië, waar 
grote hongersnood heerste.

Voor Café Ons Plein en de 
Stichting “RKVV DEM steunt 
Ethiopië” was Live Aid de 
inspiratiebron om op beschei-
den (maar zeker niet minder 
ambitieuze) schaal de historie 
te doen herleven. Door een 
zestal bands werden (belan-

van 16.00 tot 17.30 uur in 
de Esplanadezaal. Voor de 
kinderen die in Beverwijk en 
Uitgeest hun Eerste H. Com-
munie gaan doen is de kin-
dermiddag op zaterdag 12 
oktober van 15.30 tot 17.00 
uur, ook in de Esplanadezaal 
van de Mariakerk. Mocht het 
zo zijn dat u uw kind nog niet 
heeft opgegeven, dan kan 

dat per mail op eerstecom-
muniegroep@gmail.com. Voor 
info kunt u contact opnemen 
met ondergetekende. 

De Gezinsviering is op  
20 oktober om 11.00 uur  
in de Mariakerk. Het koor  
De Heemsklokjes zal dan 
weer zingen. En we zoeken 
nog steeds nieuwe koorleden. 
Neem voor meer informatie 
over het koor contact 
op met dirigente 
Marianne van Gemert, 
e-mail: gea032@gmail.com.

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

hun ouders geweest. Op dit 
moment is nog niet bekend 
welke jongeren we kunnen 
uitnodigen voor de eerste 
bijeenkomst. Er zullen ook 
kinderen zijn die niet bij deze 
informatieavond aanwezig 
konden zijn, maar wel inte-
resse hebben. Daarom hier 
de data waarop we in 2019 
groepsbijeenkomsten hebben: 
woensdag 16 oktober, vrijdag 
8 november en woensdag 
18 december (van 19.00 tot 
20.30 uur). De eerste avond 
is in het Parochiecentrum 
naast de Laurentiuskerk. Je 
bent van harte welkom!

Namens de Werkgroep,
Elly Dantuma 

geloos!) nummers 
gespeeld die ook 

in 1985 ten gehore 
werden gebracht. 

Ondertussen werden 
films van Live Aid 

vertoond. Ook nu was 
het doel geld op te 

halen voor Ethiopië. 

Hoewel de weersomstandig-
heden niet helemaal zomers 
waren, waren de opkomst en 
opbrengst dat zeker wel: de 
Stichting “RKVV DEM steunt 
Ethiopië” mocht een bedrag 
van ruim € 25.000 ontvan-
gen voor de financiering van 
haar kleinschalige projecten 
in Ethiopië. Een fantastisch 
resultaat dat mede mogelijk 
geworden is door de bereid-
willigheid van een groot 
aantal (financiële) sponsors, 
waaronder onze eigen Paro-
chie in Heemskerk, de RK 
parochies ‘De Goede Herder’ 
(Castricum), Onze Lieve Vrou-
we Geboorte (Uitgeest) en  
St. Eloy (Beverwijk). 
Hartelijk dank voor uw deel-
name!

Namens Bestuur Stichting 
“RKVV DEM steunt Ethiopië”,
Bert Jan Rozestraten (voorzitter)

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

NIEUWS REGIO H. VORMSEL

“DSE LIVE MEETS LIVE AID” 

KICA-NIEUWS
Op donderdagavond  
3 oktober gaan we aan 
het nieuwe seizoen begin-
nen. Alles staat klaar voor 
een gezellige avond met 
het thema “Profeten”. God 
sprak tot de profeten en 
zij moesten op hun beurt 
de boodschap van God aan 
de mensen doorvertellen. 
We zullen zien dat dit geen 
aangenaam baantje was: 
meestal moest een profeet 
doorgeven dat de men-
sen moesten veranderen 
en weer de weg naar God 
moesten kiezen. De pro-
feten waren allemaal dap-
pere mensen die een groot 
vertrouwen in God hadden. 
Nou, ja … eentje van hen 
moest eerst heel wat mee-
maken voordat hij Gods 
boodschap aan de mensen 
wilde doorgeven: Jona. Het 
verhaal van Jona die drie 
dagen in de buik van een 
walvis zat, is een van de 
boeiendste verhalen uit het 
Oude Testament.

Het wordt weer een leer-
zaam jaar voor de kinderen 
van de KiCa Club, maar we 
hopen ook vooral dat we 
veel plezier samen zullen 
maken! 

Pilar en Pepita

NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE 
VERNIEUWDE WEBSITE VAN 

ONZE PAROCHIE:
www.laurentius-maria.nl

ROUWBEGELEIDING
Voor rouwbegeleiding kunt 
u contact opnemen met 

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

tel.: 236845.



UIT HET BESTUUR

De vergadering van het 
Bestuur van het samenwer-
kingsverband van 4 septem-
ber wordt geopend door Pas-
toor Kaleab met het gedicht 
‘De Avond’ uit een bundel 
van Annie Assendelft. Kern 
van dit gedicht is: “Tel elke 
avond weer je zegeningen 
van die dag, wees dankbaar 
voor alle goede dingen van 
het dagelijks leven en houd 
uit dankbaarheid je ogen 
op God gericht”. Dankbaar 
mogen we zijn, nu de fysieke 
toestand van Deken Ton 
Cassee nog steeds zodanig 
stabiel is dat hij aan onze 
vergadering kan deelnemen. 

Dankbaar mogen we ook 
zijn als we in de vergade-
ring Pastor Anton Overmars 
mogen verwelkomen. Hij 
is ons pastorale team met 
ingang van 1 september op 
part-time basis komen ver-
sterken. Wij wensen hem 
van harte welkom op God’s 
wijnakker in onze regio!

Pastorale zaken
Kapelaan Teun Warnaar 
heeft tot aan de kerstperi-
ode het rooster voor onze 
Pastores en Diaken opge-
steld. Zeker geen eenvou-
dige taak, maar vooralsnog 
kunnen alle vieringen (zon-
der aanpassing van tijden) 
worden ingevuld. Of dat in 
de toekomst zo zal blijven, 
valt nog te bezien en zal 
mede afhankelijk zijn van 
toekomstige beschikbaar-
heid van Pastores, reistijden 
tussen kerkgebouwen en 
kerkbeleving. 

Eind van dit jaar zullen we 
ons opnieuw over het roos-
ter buigen en bespreken of 
er eventueel veranderingen 
aangebracht moeten wor-
den. Fijn dat Rita Dufrenne 
mee wil helpen om het roos-
ter in de toekomst uit te 
werken! Ook in haar ‘vorige 
leven’ (als docente) heeft zij 
veel ervaring met het opstel-
len van roosters.

Rekening & 
Verantwoording 2018
Het Bisdom heeft de Jaarre-
kening 2018 zonder bemer-
kingen geretourneerd: een 
mooie onderstreping van het 
zorgvuldige werk dat pen-
ningmeester Hans Duin en 
zijn financiële secondant 
Frank Sturkenboom hebben 
verricht! Inmiddels zijn zij 
bezig met de voorbereiding 
van de begroting voor het 
jaar 2020.

Tarieven per 1 januari 
2020
Het Parochiebestuur heeft 
de tarieven voor de uiteen-
lopende pastorale handelin-
gen met ingang van 1 janu-
ari 2020 met 5% verhoogd. 
Daarbij is afgesproken dat 
deze tarieven ten minste de 
komende drie jaren (dus tot 
en met 2022) ongewijzigd 
zullen blijven. 
Een dergelijke verhoging is 
noodzakelijk op grond van 
diverse kostenstijgingen. 
Wij vertrouwen op uw begrip 
daarvoor. De nieuwe tarie-
ven zijn verkrijgbaar bij het 
Parochiesecretariaat. 

Benoeming Wim Brugman 
in Parochiebestuur
Namens de Parochie OLV 
Geboorte Uitgeest is Wim 
Brugman het Bestuur van 
het samenwerkingsverband 
komen verstreken. Wim 
neemt de plaats in van Cees 
Deijle van wie wij vóór de 
zomervakantie op gepaste 
wijze afscheid hebben geno-
men. Dank aan Cees voor de 
inbreng van zijn technische 
kennis en ondersteuning in 
tal van dossiers! 
Hartelijk welkom aan Wim 
om zitting te nemen in het 
Parochiebestuur. Als voor-
malig docent wiskunde aan 
de middelbare school weet 
Wim vast en zeker de juiste 
formules te vinden om men-
sen te binden en vraagstuk-
ken vanuit de Parochies te 
helpen oplossen. Wij zijn 
verheugd met zijn komst! 

Onderhoud Laurentiuskerk
De onderhoudswerkzaamhe-
den aan de Laurentiuskerk 
zijn in volle gang en zullen 
naar verwachting half okto-
ber 2019 zijn afgerond. 

Inbraak
Helaas werd er in de nacht 
van 17 op 18 augustus inge-
broken in de bouwkeet van 
de aannemer en heeft het 
dievengilde zich vervolgens 
toegang verschaft tot de 
kerk. Daarbij is een kost-
bare kaarsenstandaard ten 
behoeve van de vrijwilligers 
buitgemaakt. Als de dief 
zich had gerealiseerd welk 
emotionele waarde deze 
kaarsenstandaard heeft, 
had hij of zij zich wellicht 
bedacht. Maar de standaard 
mag natuurlijk altijd worden 
terugbezorgd ...

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Op zondag 8 september jl. 
mocht tijdens een feestelijke 
Eucharistieviering ter gele-
genheid van het 60-jarige 
bestaan van de Stichting 
Lourdeswerk Heemskerk de 
pauselijke onderscheiding Pro 
Ecclesia Et Pontifice worden 
uitgereikt aan Bets Portegies-
Schouten. 

Meer dan 50 jaar lang heeft 
zij op voortreffelijke wijze de 
jaarlijkse reis van parochia-
nen en vrijwilligers naar Lour-
des gecoördineerd. ‘Maar ik 
doe het niet alleen hoor!’ zei 
Bets die zondag meerdere 
malen. Inderdaad, Bets doet 
het niet alleen: via haar en 
andere vrijwilligers mogen 
soms ernstig zieke mensen 
zich door deze bijzondere reis 
geraakt, verwarmd, verkwikt 
en gesterkt voelen. 

Na een mooie viering op 8 
september waarin we 60 jaar 
Lourdeswerk in Heemskerk 
vierden en Bets Portegies 
een Pauselijke onderschei-
ding kreeg voor haar vele 
jaren inzet voor Lourdes, 
gaan we weer verder met het 
inzamelen van geld voor de 
volgende reis. En dat hebben 
we op 15 september gedaan 
met een fietssponsortocht. 
Het was een enorme groep 
die meegefietst heeft: 147 
totaal en voor elke persoon 
kregen we € 10 van de spon-
sor, waar we heel blij mee 
zijn. Heel hartelijk bedankt, 
sponsors en fietsers. Graag 
tot de volgende keer en dat is 
op 15 december. Dan wordt 
er weer gekiend. Misschien 
kunt u het alvast in uw agen-
da zetten?

Joke Hoogeland

Naast het Lourdeswerk 
is Bets ruim tien jaar lid 
geweest van het Bestuur 
van de Sint Agnes Stichting 
in Heemskerk. Zij is meer 
dan twintig jaar betrokken 
geweest bij het inzamelen 
van kleding voor Parochies in 
Polen en de Oekraïne. 

Een aantal jaren was ze ook 
actief voor de Stichting Vrou-
wen voor Alle Volkeren in 
Amsterdam. Een prachtige 
staat van dienst voor deze 
dame, klein van stuk, maar 
groots in daadkracht! 

Lieve Bets, namens onze 
Heemskerkse geloofsge-
meenschap van harte profi-
ciat met deze welverdiende 
onderscheiding!

Parochiebestuur

PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING BETS PORTEGIES

OPBRENGST FIETS-
SPONSORTOCHT 
VOOR LOURDES

De maand oktober is zoals ieder jaar Wereldmissiemaand 
waarin Missio Pauselijk Missiewerken uw aandacht vraagt 
voor de jonge kerk in de derde wereld. Op 19 en 20 okto-
ber wordt door parochies wereldwijd een collecte voor Mis-
sio gehouden. De collecte is bestemd voor de opleiding van 
priesters en vrijwilligers, hulp aan kinderen in nood en paro-
chieopbouw. 

Missio besteedt dit jaar vooral aandacht aan de katholieke 
gelovigen in Noord-Oost India. Het noordoosten van India is 
een bijzonder gebied. Slechts via een smalle doorgang is het 
verbonden met het centrale gedeelte van India. Het gebied 
bestaat uit zeven deelstaten; ook wel de ”Seven Sisters” (de 
Zeven Zusters) genoemd. Er leven veel verschillende etni-
sche bevolkingsgroepen, hetgeen regelmatig voor spanningen 
en geweld zorgt. De mensen voelen zich vaak tweederangs 
burgers in hun land. Vooral onder de inheemse volkeren zijn 
Christenen. Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de 
regio werkzaam. Het aantal roepingen in Noordoost-India is 
hoog, waardoor er steeds meer priesters en religieuzen wor-
den opgeleid. 

De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te 
zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rech-
ten van mensen en voor de bescherming van de schepping en 
de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die 
verandert. Missio ondersteunt de opbouw van de kerk en het 
pastorale werk in Noordoost-India. Helpt u mee?

U kunt uw bijdrage storten op NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. 
MISSIO Wereldmissiemaand te Den Haag, of geef uw bijdrage 
op 19/20 oktober in de collecteschaal. 

Lydia Vergouw-Dufrenne

Op maandag 21 oktober kunt 
u om 20.00 uur luisteren naar 
de viering van zondagochtend 
20 oktober vanuit de Lauren-
tiuskerk m.m.v. het Laurenti-
uskoor (dames). Aansluitend 
volgt er in deze Mariamaand 
een overdenking door emeri-
tus-pastor Engelbert Wigchert 
over de H. Maria. 

U kunt Heemskerk FM beluis-
teren via de kabel 104.5 
en via de ether FM 107.4 
en tevens digitaal op Ziggo 
kanaal 782.

HEEMSKERK FM

Het altaarbloemetje wordt 
vanaf half september tot juni 
wekelijks door de Bloemen-
groep van de Mariakerk ver-
zorgd. Dit bloemetje wordt 
dan op zondag ná de vie-
ring door het Wijkcontact bij 
iemand thuisge-
bracht. Dit kan 
zijn bij een paro-
chiaan die ernstig 
ziek is, thuis, of 
aan het reva-
lideren is, een 

nabestaande of bij iemand in 
andere omstandigheden. 

Indien u iemand weet die voor 
het altaarbloemetje in aan-
merking komt, laat u dit dan 
weten aan het Parochiesecre-

tariaat, tel. 23 22 20 
(geopend van maandag 
t/m vrijdag van 09.30 
tot 12.30 uur, donder-
dag gesloten).

Het Wijkcontact

KENT U IEMAND VOOR HET 
ALTAARBLOEMETJE? 



Uit het Doopboek
14 sept. Oliwia Marzec
 Pieter Breughelstr. 5b
15 sept. Lucas Addink 
 Sambrestraat 10

Uit het Jubileumboek
26 okt. 60-jarig Huwelijk 
 echtpaar Huijgens-
 de Jong
 Suijkers Acker 127
 Mariakerk, 18.45 uur

Uit het Rouwboek
25 aug. Odulfus de Wit (83)
 Van der Ploegstr. 39
29 aug. Johanna v/d Lei-
 Raijmakers (92)
 Johan Brouwerstr. 10
2 sept. Anna Veraart-Groot 
 (92)
 Huize Westerheem, 
 App. 417
5 sept. Cornelia Vessies-
 van der Peet (86)
 Zamenhof 65, 
 App. 212

Opbrengst collectes
24/25 aug. 3  660,45
31/1 sept. 3  440,40
7/8 sept. 3  825,51
14/15 sept.  3  585,10

Kerkbijdrage
Eind augustus jl. is de stand 
gekomen op 3 70.574,06. 
Voor deze onmisbare steun 
aan uw Parochiegemeen-
schap onze oprechte dank! 

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
Wim Brugman, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, 
Castricum
Gerard Veldt, penningmeester, 
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

3 okt. Start KiCa-Club (Laurentiuskerk, 18.30-20.00 u.)
8 okt. Ouderavond Eerste H. Communie 
 (Mariakerk, 20.00 uur)
10 okt. Kindermiddag Eerste H. Communie Heemskerk 
 (Mariakerk, 16.00-17.30 uur)
16 okt. Groepsbijeenkomst Regio H. Vormsel  
 (Parochiecentrum Laurentiuskerk, 19.00-20.30 u.)
19/20 okt. Collecte Missio 
20 okt. Gezinsviering (Mariakerk, 11.00 uur)
21 okt. Uitzending Heemskerk FM (vanaf 20.00 uur)
1/2 nov. Allerheiligen / Allerzielen

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 3 (nov.) 14 oktober
Nr. 4 (dec.) 11 november

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.   

Geef 
voor 
je kerk

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

OPENINGSTIJDEN 
KERKHOF: 

van 9.00 tot 17.00 uur

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

Za. 5 okt. 
18.45 uur

Zo. 6 okt. 
09.30 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang met Cantor

Za. 5 okt. 

Zo. 6 okt.

Geen viering

Woord- en Communieviering
Diaken De Haas
Samenzang

Za. 12 okt.

Zo. 13 okt.
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Laurentiuskoor:  
Messe in C van Bruckner

Za. 12 okt.
18.45 uur

Zo. 13 okt.
11.00 uur

Eucharistieviering
Anton Overmars pr.
Mariakoor

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar/
Diaken De Haas
JKH

Za. 19 okt.
18.45 uur

Zo. 20 okt.
09.30 uur

Eucharistieviering
Father Mathew
Samenzang

Eucharistieviering
Anton Overmars pr.
Dameskoor: Missa Beatae 
Mariae Immaculatae van Mawet

Za. 19 okt.

Zo. 20 okt.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistie-/Gezinsviering
Kapelaan Warnaar
Jeugdkoor De Heemsklokjes 

Za. 26 okt.

Zo. 27 okt.
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kap. Warnaar/Diaken De Haas
Herenkoor: Gregoriaans: 
Missa XI

Za. 26 okt.
18.45 uur

Zo. 27 okt.
11.00 uur

Eucharistieviering
Father Mathew
Mariakoor 

Eucharistieviering
Anton Overmars pr.
Samenzang

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

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Mariakoor

Za. 2 nov.
19.00 uur
Allerzielen

Zo. 3 nov.

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Laurentiuskoor: Missa Brevis 
opus 43 van Picka

Geen viering

Za. 2 nov.

Zo. 3 nov.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
JKH

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

viering, Anton Overmars pr. / Pastoor Van 
der Linden. 
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. 

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.

SACRAMENT 
VAN DE BIECHT
Kapelaan Warnaar zal elke 
eerste vrijdag van de maand 
biecht horen in de sacristie 
van de Mariakerk van 
17.30 uur tot 19.30 uur.  

EUCHARISTIEVIERING 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.


