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TWEE TORENS... 
ÉÉN PAROCHIEIn dit nummer o.a.: 

• Kienen voor Lourdes:  
doe mee op 15 december

• Kerstbios voor alle kids van  
onze Parochie op 22 december

• Kom naar de Nieuwjaarsreceptie  
op 5 januari

• Volkskerstzang in de  
Laurentiuskerk op 17 december

• De Gerardus Kalender is  
er weer. Bestel ‘m nu! 

VORMELINGEN VOOR MALAWI

diverse lessen bijgewoond 
(o.a. Engelse les) en heb-
ben zelf ook les gegeven (art 
class). Daarnaast hebben we 
geholpen met het verzorgen 
van het eten. Ze krijgen twee-
maal per dag een maaltijd die 
bijna altijd bestaat uit mais-
puree, aangevuld met vlees, 
vis of groente. We zijn met 
bijna alle dagelijkse dingen 
meegelopen. Zo zijn we naar 
de ‘bakker’ gegaan, naar de 
markt, de vissers, de bank, 
het postkantoor, het zieken-
huis en ook de kerk. In de 
kerk is geen vast kerkkoor, 
maar zijn er diverse groep-
jes, meestal de vrouwen, die 
prachtig zingen maar ook 
dansen. Het dichtstbijzijnde 
‘grote’ dorp Karonga waar 
o.a. de bank is (dus geen pin-
automaat op iedere hoek van 

Zoals al vele jaren gebruikelijk is, fietsen onze vorme-
lingen ter voorbereiding op het H. Vormsel voor een 
goed doel, de sponsorfietstocht. Jarenlang was dat voor 
Pater Switzar’s Jeugdwerk in Brazilië. Vanaf 2010 heb-
ben we jaarlijks een ander project dat we steunen. Dit 
jaar is de keuze gevallen op de Stichting Floja Malawi. 
Een medewerkster van deze stichting die in Malawi 
werkt, was in mei in Nederland. We hebben haar uitge-
nodigd om over haar werk in Malawi te komen vertellen. 
De kinderen waren onder de indruk van haar verhaal en 
wilden graag weten wat er voor het geld gekocht ging 
worden. Afgelopen weken is Karin Schut, vrijwilligster 
uit Castricum van deze Stichting, met onze cheque naar 
Malawi gegaan en zij doet verslag van haar reis. 

de straat) is op bijna een uur 
rijden. Daar is ook een grote 
markt waar je echt moet 
afdingen voor alles. Omdat wij 
de enige mzungu’s (blanken) 
zijn in een omgeving zo groot 
als de provincie Utrecht voelt 
het wel heel gek, we zijn een 
bezienswaardigheid, maar 
er is absoluut geen enkele 
angst. De mensen zijn uiterst 
vriendelijk en alleen maar 
heel nieuwsgierig.

Schoonmaakactie
Luid zingend hebben we een 
fantastische schoonmaak-
actie samen met 80 kinderen 
van 14/15 jaar gedaan. Er zijn 
meer dan duizend emmers 
met vuil en plastic opgehaald. 
En dat bij 36 graden hitte. 
Ze hebben 'verdiend' dat de 
klas geschilderd wordt en 
elektriciteit in de klas wordt 
aangelegd om ook 's avonds 
huiswerk te kunnen maken, 
omdat er thuis geen elektri-
citeit is. 

Boomplant project 
FloJa steunt een boom-plant 
project. In samenwerking met 
de lokale organisatie FACE 
is een pilot gestart op twee 
lagere scholen om ouders, 
community en vooral kinde-
ren te leren dat het planten 
van bomen essentieel is. Na 
educatieve sessies zijn door 
kinderen van groep 5 en 6 
meer dan 1.000 zaadjes 
geplant, 500 plantjes in en 
om de scholen, de overige 
500 plantjes nemen de kin-
deren mee naar huis om zelf 
te verzorgen. 

Lagere scholen
De kinderen van FloJa stro-
men door naar de lagere 
school. Daarom is FloJa ook 
betrokken bij de ontwikke-
ling daarvan. In overleg met 
de Traditional Autority (een 
soort provinciehoofd) heeft 
FloJa een nieuwe aanpak 
voorgesteld om de mensen 
een ouderbijdrage te laten 
betalen van € 3 per kind per 
jaar. Omdat het lager onder-
wijs gratis is, dragen de men-
sen niets bij aan hun school, 
waardoor scholen kampen 
met geldgebrek voor de bouw 
van klaslokalen, leermateri-

aal, onderhoud, e.d.. FloJa 
levert alleen een bijdrage 
als de community zelf dus 
ook een bijdrage levert. Op 
één lagere school zijn twee 
nieuwe klaslokalen gebouwd 
en wordt er gewerkt aan de 
bouw van twee leraren-wonin-
gen. Op een tweede school 
hebben ze het afgelopen 
jaar vier nieuwe klaslokalen 
gebouwd. Om iedereen te 
stimuleren, hebben wij een 
donatie gedaan van 84 stalen 
dakplaten (dit is namelijk één 
van de duurste onderdelen).

FloJa Foundation
De Stichting FloJa gaat over 
onderwijs, welzijn en gezond-
heid en biedt ongeveer 90 
kinderen in de leeftijd van 3 
t/m 7 jaar kleuter- en basis-
onderwijs, verzorgd door 5 
juffen en meesters uit het 
dorp of de omgeving. De Flo-
Ja-kinderen gaan vanaf hun 
6e naar de Primary school, 
krijgen van FloJa hun uniform 
en schoolspullen en komen 
nog twee jaar iedere middag 
voor bijscholing terug. Kinde-

ren uit het dorp mogen in de 
middagen na school bij FloJa 
spelen, sporten of hun crea-
tiviteit ontplooien. De kinde-
ren en medewerkers krijgen 
medische zorg waar nodig. De 
Foundation wordt gerund door 
15 betrokken en zorgvuldig 
geselecteerde Malawiaanse 
medewerkers die een eerlijk 
salaris verdienen. FloJa heeft 
een eigen waterbron met 
drinkwater. De kinderen en 
het personeel krijgen iedere 
dag twee maaltijden. Twee 
koks maken 's morgen maïs-
pap voor de kinderen en tus-
sen de middag eten de kinde-
ren 'Sima' (maispuree). Deze 
maispuree wordt aangevuld 
met vlees, vis of groente.

Enorm bedankt! 
Namens de stichting en de 
bijna 90 kinderen in Malawi 
willen we alle kinderen die 
meegedaan hebben aan de 
sponsorfietstocht en het 
geweldige bedrag van € 677 
hebben opgehaald, enorm 
bedanken! Het geld wordt 
zeker goed besteed. Op spe-
ciaal verzoek van één van de 
kinderen hebben we voetbal-
len meegenomen. 

Karin Schut
Bestuurslid FloJa 

De Reis
Van 13 oktober t/m 4 novem-
ber brachten wij een bezoek 
aan FloJa in Ngara in het 
noorden van Malawi, gelegen 
aan het grote Lake Malawi. 
Je moet er wat tijd voor uit-
trekken om er te komen. Na 
de vlucht, via een overstap 
in Kenia, is het nog ruim 600 
km vanuit hoofdstad Lilongwe 
naar Ngara. Na een lange reis 
van zo’n 24 uur kwamen we 
aan op FloJa. De temperatuur 
was heel hoog, zo’n 35 gra-
den, de heetste tijd van het 
jaar, dus wel even bijkomen. 

Warm welkom
Zo’n 90 kindjes in de leef-
tijd van 3 t/m 7 jaar stonden 
al te popelen om ons wel-
kom te heten. We hebben 
meegelopen met de leraren, 

Stichting FloJa en de kinderen in Malawi bedanken alle kinderen 
die meegedaan hebben aan de sponsorfietstocht en het geweldige 
bedrag van € 677 hebben opgehaald! 

NIEUWJAARSRECEPTIE

De Nieuwjaarsreceptie wordt dit jaar gehouden op 
zondag 5 januari ná de viering van 10.30 uur in de 
Mariakerk. Het Laurentiuskoor verzorgt de zang.

Uw Pastores, Locatieteam en het Parochiebestuur
hopen u allen dan te ontmoeten om elkaar

een gezegend Nieuwjaar toe te wensen!

Meer weten over Stichting FloJa Malawi?

Website: www.flojamalawi.nl
E-mail: info@flojamalawi.nl
Rekeningnr: IBAN NL26RABO 0126 5570 39

Ben je geïnteresseerd in een mooie blij-
vende herinnering met prachtige foto’s? 

Een FloJa Kalender 2020 met geweldige foto’s kan besteld  
worden op www.flojamalawi.nl/kalender. De foto’s zijn van  
Ed Peeters die zelf ook woonachtig is in het noorden van Malawi. 
De kalender is niet alleen mooi om zelf te hebben, maar ook 
leuk om cadeau te geven! 



Advent
We zijn het nieuwe kerkelijk 
jaar weer begonnen met de 
Advent en op weg naar het 
grote feest van Kerstmis. 
Maar de maand november 
was ook belangrijk en van 
grote betekenis voor de 
kerk en voor ons als gelo-
vigen met de belangrijke 
liturgische feestdagen Aller-
heiligen en Allerzielen. 

Allerheiligen 
Op 1 november herdach-
ten we alle heiligen die ons 
tot voorbeeld waren. Dat 
bidden wij elke zondag in 
onze geloofsbelijdenis: 'ik 
geloof in de gemeenschap 
van heiligen' en het herin-
nert ons ook hoe wij een 
heilig leven moeten leiden. 
Heilig word je niet na je 
dood, maar juist nu tijdens 
je leven hier op aarde, als 
je leeft in het voetspoor 
van Jezus en goed bent en 
goed doet zoals Hij dat ons 
heeft voorgeleefd en ook 
van ons vraagt.

Allerzielen
Allerzielen is ook een feest 
van grote betekenis voor 
ieder van ons. We herden-
ken in liefde onze familie-
leden, vrienden en parochi-
anen die van ons zijn heen 
gegaan naar onze hemelse 
Vader. Ons geloof zegt dat 
het leven verder gaat na de 
dood. Jezus heeft de dood 
overwonnen. Het Gods 
woord zegt dat ieder die in 
God gelooft verder leeft in 
Zijn licht. Jezus zegt: “Ik 
ben de verrijzenis en het 
leven. Wie in Mij gelooft, 
zal leven in eeuwigheid, 
ook al is hij gestorven.”

Dood is niet dood, lieve 
mensen. We hoeven alleen 
maar naar de natuur te kij-
ken om te weten dat dood 
niet dood is. Het is volop 
herfst, de natuur lijkt af 
te sterven maar tegelijk 
groeit er al nieuw leven. De 
bladeren zijn nog niet van 
de bomen gevallen, maar 
de knoppen voor volgend 
jaar vormen zich al. Het 
wordt zo prachtig verwoord 
door Toon Hermans in een 
gedicht: De bomen komen 
uit de grond en uit hun 
stam de twijgen en ieder-
een vindt het heel gewoon 
dat zij weer bladeren krij-
gen. We zien ze vallen op 
de grond en dan opnieuw 
weer groeien. Zo heeft de 

aarde ons geleerd dat al 
wat sterft zal bloeien. Zo is 
het ook met onze geliefde 
overledenen.

Sint Maarten
In november hebben we 
ook het feest van Sint 
Maarten gevierd, waar 
naastenliefde centraal 
staat. Sint Maarten was 
een voorbeeldig christen, 
die de weg en de leer van 
Christus in zijn leven prak-
tiseerde. Een ware christen 
die zijn mantel deelde met 
een bedelaar. Daardoor 
is hij de patroon van de 
naastenliefde. Sint Maar-
ten is afgeleid van de naam 
Martinus. Dat betekent de 
“moedige”.

Sint Willibrord
Nog een feest dat wij in 
november hebben gevierd 
was het feest van onze 
geloofsverkondigers Sint 
Willibrord en andere hei-
ligen die in onze streken 
het geloof hebben verkon-
digd. Ze zijn nog steeds ons 
voorbeeld om ons geloof 
met moed te verkondigen in 
woord en daad.

Christus Koning
We hebben deze liturgi-
sche rijke novembermaand 
afgesloten met het grote 
feest van Christus Koning. 
De Koning die wij ver-
wachten in deze advent-
tijd. Een Koning die met 
Kerstmis opnieuw in ieders 
hart geboren wil worden. 
Een nobele Koning die als 
geen ander één werd met 
de armen, de zieken, de 
onderdrukten. Een Koning 
die zich laat vinden waar 
hongerigen te eten krijgen 
en dorstigen te drinken. 
Waar zieken en gevange-
nen bezocht worden. Waar 
vreemdelingen worden 
opgenomen. Waar naakten 
worden gekleed en doden 
worden begraven. Moge die 
Koning opnieuw geboren 
worden in onze wereld, in 
onze kerk maar vooral in 
ons hart.

Mede namens onze Deken 
en de Pastores van de 
regio wens ik u een geze-
gende adventtijd toe.

Pastoor Kaleab

De kindermiddagen voor de 
aanstaande communicanten 
zijn op zaterdag 7 en donder-
dag 12 december in de Espla-
nadezaal 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 wor-
den. En zij zei “ja!” 

Het kindje Jezus wordt gebo-
ren in een stal. Dat verhaal 
gaan wij op kerstavond, 24 
december om 17.30 uur in 
de Eucharistieviering in de 

We gaan weer kienen voor 
Lourdes op zondagmiddag 
15 december. Het wordt een 
middag voor iedereen die van 
kienen houdt, jong en oud, 
en we hebben weer prachtige 
prijzen. We willen ook ieder-
een bedanken, bedrijven, 
middenstanders en particu-
lieren, die dit elk jaar weer 

Op donderdagavond 12 
december zullen we met de 
kinderen van de KiCa-Club 

Het is vrijdagavond 8 novem-
ber als de vormelingen aan 
een mooi gedekte tafel met 
een  frisgroen kleed, kleurige 
servetten, allemaal verschil-
lende borden en brandende 
kaarsjes zitten in de Espla-
nadezaal van de Mariakerk. 
Vanaf 17.00 uur waren zij al 
uitgenodigd en werd er een 
interessant thema behandeld. 

Na het openingsgebed door 
Kapelaan Teun werd het ken-
nismakingsspel van de vorige 
keer afgemaakt: zorg dat je 
zoveel mogelijk verjaardagen 
van je medevormelingen hebt 
en schrijf deze op je verjaar-
dagskalender. Daarna werd 
de vraag gesteld: Wat vieren 
we op zondag in de kerk? Aan 
de hand hiervan werd uitleg 
gegeven wat er allemaal in de 
H. Mis gebeurt en daarna gin-
gen we in de kleine kapel van 
de Mariakerk de H. Mis bijwo-
nen. Kapelaan Teun vertelde 
welke kleding hij tijdens de 
Mis draagt, bad alle gebeden 
hardop en gaf zo nodig nog 
aanvullende informatie. Na 
de H. Mis gingen de kinderen 
in groepjes zelf de maaltijd 
bereiden. Voorgerecht: huza-
rensalade, hoofdgerecht: 
broodjes worst, broodjes 
gezond en nagerecht: vla met  
fruitsalade en slagroom.
Er werd volop gesneden, 
gemengd en op smaak 
gebracht. Ook tafel dekken 
en gebedjes maken behoor-
den tot de opdrachten. Aan 
tafel kon toen iedereen van 
al dat heerlijks genieten en 
werd er vrolijk op los gekletst 
en dat was juist de bedoeling 
van deze avond: “Leer elkaar 
beter kennen”. 

Elly Dantuma

Mariakerk naspelen. Aan de 
kinderen zal gevraagd worden 
of zij ook mee willen doen 
om het 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 alle-
maal wat te lang duurt. De 
kinderen van ons jeugdkoor 
De Heemsklokjes zullen als 
Engelen de viering muzikaal 
ondersteunen.

Wij wensen jullie een 
fijne decembermaand toe.

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

mogelijk 
maken. 
We zien 
u graag op 15 december in 
De Jansheeren. We beginnen 
om 13.30 uur, maar de zaal 
is open om 13.00 uur. 
Graag tot dan! 

Joke Hoogeland

alvast kijken naar het nade-
rend Kerstfeest. Met een 
“kerstzoekspel” zullen de kin-
deren een adventskalender 
opbouwen waar uiteindelijk 
het hele Kerstverhaal verteld 
zal zijn, vanaf de aankon-
diging van de engel Gabriël 
aan Maria tot de vlucht naar 
Egypte van het Heilig Gezin. 
Wat we daarna gaan doen 
blijft nog even een verras-
sing, maar het wordt een heel 
gezellige avond! 
Zalige Adventtijd en Kerstmis!

Pilar en Pepita

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

KIENEN VOOR LOURDES
ZONDAG 15 DECEMBER

KICA-NIEUWS

NIEUWS REGIO 
VORMSELGROEP 



UIT HET BESTUUR

We gaan ons weer voorberei-
den op de decembermaand. 
Een bijzondere maand met 
korte dagen en lange avon-
den, gezelligheid rond Sin-
terklaas, Kerst en Oud & 
Nieuw. Bij uitstek ook een 
maand om terug te blikken 
op het afgelopen jaar, wat 
ging goed, wat kon beter, 
waar mocht ik dankbaar  
voor zijn. 

December is ook een druk-
ke maand, een maand vol 
bijzondere vieringen. Een 
mooie maar hectische tijd 
voor onze Pastores en Dia-
ken, onze koren, kosters en 
tal van andere vrijwilligers. 
Het Bestuur spreekt graag 
speciale waardering uit 
voor al die (extra) energieke 
inzet en wenst alle parochi-
anen gezegende dagen en 
een voorspoedige start van 
2020!

Kerstgroep in aanbouw in 
de St. Agathakerk
In de Agathakerk is de 
Bouwgroep al enige tijd 
actief om in de aaneenge-
sloten zijkapellen van de 
kerk een nieuwe kerstgroep 
te realiseren. Bezoekers van 
de Kerststal mogen weder-
om verschillende taferelen 
met personages, dieren en 
bouwwerken verwachten. 
Ieder jaar is de uitvoering 
van de kerstgroep weer 
anders. 

Wij wensen de vrijwilligers 
veel plezier toe bij de rea-
lisatie van de Kerststal en 
hopen op een zeer warme en 
brede belangstelling van het 
regionale publiek!

Begroting 2020
Een nieuw jaar, een nieuwe 
begroting! Hoewel wij in 
onze Parochie geen Prins-
jesdag kennen, toverde onze 
‘Minister van Financiën’, 
penningmeester Hans Duin, 
toch een begroting met een 
minder groot exploitatie-
tekort dan dat voor 2019 uit 
zijn computer. 

Omgang met gemeen-
schapsgelden vraagt van 
zowel Locatieteams als 
Bestuur van het samenwer-
kingsverband een voorzich-
tige en behoudende opstel-
ling. Tegelijkertijd moeten 
we wel blijven investeren 

in gebouwen, werkgroe-
pen maar ook in regionale 
samenwerking. Gelukkig zijn 
we nog in staat om als de 
verlichting van de toren van 
de Mariakerk uitvalt, de lam-
pen te laten repareren. Of 
kunnen we met de aanschaf 
van een Piano Life Saver 
de levensduur van de piano 
in de Mariakerk verlengen. 
En hebben we recent groot 
onderhoud aan de Lauren-
tiuskerk kunnen laten uit-
voeren. En mogen in het 
kader van samenwerking de 
communicantjes van Castri-
cum zich aansluiten bij hun 
Heemskerkse leeftijdgeno-
ten! 

Voorbereidingen  
Actie Kerkbalans
In al onze zusterparochies 
wordt hard gewerkt aan de 
voorbereiding van de Actie 
Kerkbalans die begin 2020 
weer landelijk zal worden 
gestart. Het belang van deze 
actie is groot voor al onze 
geloofsgemeenschappen en 
stelt ons mede in staat onze 
gebouwen te onderhouden, 
te verwarmen en te verlich-
ten. 

Terwijl ik dit schrijf, is een 
paar dagen geleden net de 
katholieke kerk in Hoog-
made afgebrand; een deba-
cle voor de parochianen en 
een nachtmerrie voor het 
Parochiebestuur en Pas-
toor van dit dorp nabij Lei-
den. Het onderstreept maar 
weer eens hoe kwetsbaar 
kerkgebouwen soms kun-
nen zijn, maar ook dat je als 
opdrachtgever moet blijven 
hameren op naleving van de 
vooraf afgesproken veilig-
heidsprocedures. 

Het Bestuur van het samen-
werkingsverband is en blijft 
groot voorstander van gelijk-
matig, frequent onderhoud 
van de kerkgebouwen in 
onze regio. Ook in dit licht 
willen wij de Actie Kerkba-
lans van harte bij u aanbe-
velen!

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter Bestuur 
Samenwerkigsverband

Voor de 16-de keer wordt 
er in de decembermaand op 
begraafplaats Eikenhof aan 
de Marquettelaan een licht-
jesavond gehouden. 
Dit jaar is dat op woensdag 
11 december van 16.30 tot 
18.00 uur en het thema is 
“De zon achter de wolken”. 
In de aula worden gedichten 
voorgedragen en ons jeugd-
koor De Heemsklokjes zingt 
o.l.v. Marianne van Gemert, 
die een toelichting geeft bij 
de gekozen liederen. Een 
instrumentaal ensemble van 
het Leger des Heils verzorgt 
een optreden en de korte 
overdenking wordt gehouden 
door Miekie Myburgh, pre-
dikant van de Regenboog-
gemeente te Amsterdam. De 
Gemeente Heemskerk biedt 
na de stille tocht over de met 
fakkels verlichte begraaf-
plaats alle deelnemers koffie, 
thee of warme chocolademelk 
aan in de aula waar ook nog 
nagepraat kan worden. 
Iedereen is van harte welkom!

Marianne van Gemert, 
tel. 242963
Mail: gea032@gmail.com

AVONDWAKE 
EIKENHOF 
11 DECEMBER

Dit jaar is ons Adventsproject: Hulp aan Venezolaanse vluch-
telingenkinderen in Peru. Meer dan twee miljoen Venezolanen 
hebben hun land verlaten vanwege de politieke en humani-
taire crisis. Ruim een half miljoen van hen vluchtte naar Peru, 
onder wie veel gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande 
moeders. De meesten verblijven in de hoofdstad Lima waar 
de toestroom van vluchtelingen leidt tot spanningen. Kinderen 
van 0-5 jaar zijn het meest kwetsbaar. Zij zijn soms onder-
voed, hebben een ontwikkelingsachterstand en traumatische 
ervaringen. Ook hebben zij gezondheidsproblemen zoals 
bloedarmoede. De katholieke organisatie “Warmi Huasi” heeft 
een programma opgezet om de problemen van deze kinde-
ren aan te pakken. Deze organisatie werkt nauw samen met 
de “Colombian Missionaries”, de vluchtelingen en de lokale 
gemeenschap.

Een groep van 100 ouders en verzorgers van kinderen onder 
de vijf jaar krijgt training, begeleiding en ondersteuning. 
Door de solidariteit tussen de lokale gemeenschappen en 
de migranten te versterken, hoopt de organisatie dat lokale 
netwerken bereid zijn voedsel te leveren aan degenen die dat 
nodig hebben. Ook worden twee kindercentra opgezet, waar 
30 getrainde vrijwilligers de kinderen specifieke opvang bie-
den. Het gaat daarbij niet alleen om voeding en gezondheid, 
maar ook om zekerheid, veiligheid, emotionele en motorische 
ontwikkeling. Vrijwilligers brengen huisbezoeken om ouders en 
verzorgers te leren hoe zij de ontwikkeling van hun kinderen 
kunnen volgen en stimuleren, zoals dit hier door het consulta-
tiebureau gebeurt. Tenslotte worden er ook trainers opgeleid 
zodat ook na het einde van dit project vrijwilligers opgeleid 
kunnen worden.

Uw financiële hulp aan deze kinderen is hard nodig 
en meer dan welkom: Bisschoppelijke Adventsactie. 
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie Den Haag.

Lydia Vergouw-Dufrenne

Op maandag 2 december 
kunt u om 20.00 uur luisteren 
naar de gregoriaanse viering 
van zondagochtend 1 decem-
ber vanuit de Laurentiuskerk 
m.m.v. het Laurentiuskoor 
(heren).
Aansluitend vertelt oud-pastor 
Engelbert Wigchert over het 
feest Christus Koning, gevierd 
op 24 november.

Op maandag 23 december 
wordt de gregoriaanse viering 
uitgezonden van zondag 22 
december, eveneens vanuit 
de Laurentiuskerk. Aanslui-
tend kunt u luisteren naar 
het verhaal over Kerstmis, de 
historie en betekenis in onze 
tijd.

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

KERSTUITVOERINGEN 
LAURENTIUSKERK
KERSTUITVOERING DE VROLIJKE NOOT
VRIJDAG 13 DECEMBER – AANVANG 20.00 UUR
Dit Heemskerkse koor bestaat uit 90 zangers en zangeres-
sen en zingt traditiegetrouw met Kerstmis kerstliederen 
samen met het publiek en dit jaar voor de eerste keer in 
de Laurentiuskerk. Het koor wordt begeleid door de accor-
deonisten Anja Piels en Joke Schaaper en Hans Oosterwe-
gel speelt piano/keyboard. De muzikale leiding is in  
handen van Frans Sueters, tevens gitarist. In de pauze 
speelt accordeonensemble “Melodeon” een aantal  
prachtige accordeonstukken. 
De deuren gaan open om 19.30 uur en kaarten à € 5,00 
zijn te bestellen bij matthy.klaveren@online.nl. 

VOLKSKERSTZANG 
DINSDAG 17 DECEMBER – AANVANG 20.00 UUR
De avond wordt dit jaar voor de 33-ste keer gehouden door 
de Commissie Volkskerstzang. Het programma bestaat 
dit jaar uit samenzang met het Zaans Interkerkelijk Man-
nenkoor o.l.v Hugo van der Meij. Muzikale medewerking 
van: Mirjam Betjes, sopraan en Erica Vogel, fluit en zang 
o.l.v. Dub de Vries, Johannusorgel. De samenzang wordt 
begeleid op het hoofdorgel door Henk Crezee en de medi-
tatie wordt gehouden door Ds. Fred van de Louw. De kerk 
is open om 19.30 uur. De toegang is gratis, maar er wordt 
wel d.m.v. een schaalcollecte een bijdrage gevraagd voor 
de kosten van deze avond. Ook zal buiten de kerk vóór 
aanvang een band van het Leger des Heils stemmige  
kerstliederen spelen.

OPENINGSTIJDEN 
KERKHOF: 

van 9.00 tot 17.00 uur



Uit het Doopboek
19 okt. Joshua Langereis
 Maerelaan 107
26 okt. Hilde Verwindt 
 Dukasstraat 9
3 nov. Pepijn Welboren 
 Spoellaan 60
3 nov. Jane van der Meij
 Ln. v. Assumburg 52
5 nov. Frederik Masala
 Van Houtenlaan 11, 
 Beverwijk

Uit het Rouwboek
20 okt. Hendricus Jordens (68)
 Jan van Kuikweg 7M
23 okt. Hendrika van Dijk-
 Nieuwenhuizen (87)
 Debora Bakelaan 3

31 okt. Everdina te Welscher-
 Steenstra (71)
 Zeelaan 4B
3 nov. Nicolaas Smit (86)
 Maerelaan 222
9 nov. Bernardus 
 Kloosterhuis (91)
 Raadhuisstraat 144 

Opbrengst collectes
19/20 okt. 3  675,65
26/27 okt. 3  612,12
1-3 nov. 3  1.254,17
9/10 nov.  3  566,50

Kerkbijdrage
De grootste financiële steun 
voor uw Parochie is uw bij-
drage aan de Actie Kerkba-
lans, onder andere voor het 
vele vrijwilligerswerk in het 
pastoraat, voor het onder-
houd van onze kerkgebouwen 
en nog vele andere activitei-
ten. Per eind oktober 2019 
is de stand gekomen op 
3 78.196,56. Aan allen die 
hieraan hebben bijgedragen 
onze hartelijke 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

Geef 
voor 
je kerk

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

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

Za. 30 nov.
18.45 uur

Zo. 1 dec.
09.30 uur

Eucharistieviering 
Anton Overmars pr.
Samenzang

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Herenkoor: Greg. Missa XVII

Za. 30 nov.

Zo. 1 dec.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kap. Warnaar/Diaken De Haas
JKH

Za. 7 dec.

Zo. 8 dec.
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang met Cantor

Za. 7 dec.
18.45 uur

Zo. 8 dec.
11.00 uur

Eucharistieviering
Anton Overmars pr.
Mariakoor

Eucharistieviering
Rector De Wit
Koor Intermezzo

Za. 14 dec.
18.45 uur

Zo. 15 dec.
09.30 uur

Eucharistieviering
Father Mathew
Samenzang

Eucharistieviering
Anton Overmars pr.
Laurentiuskoor: 
Missa Pontificalis van Perosi

Za. 14 dec.

Zo. 15 dec.
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang

Za. 21 dec.

Zo. 22 dec.
09.30 uur

Geen viering

Eucharistie-/Boeteviering
Kapelaan Warnaar
Herenkoor: Greg. Missa XVII

Za. 21 dec.
18.45 uur

Zo. 22 dec.
11.00 uur

Eucharistie-/Boeteviering
Father Mathew
Samenzang

Eucharistie-/Boeteviering
Anton Overmars pr.
Samenzang

Di. 24 dec.
19.30 uur
Kerstavond

22.00 uur
Kerstavond

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken De Haas
JKH

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken De Haas
Laurentiuskoor: 
Missa Brevis van Mozart

Di. 24 dec.
17.30 uur
Kerstavond

20.00 uur
Kerstavond

Eucharistie-/Gezinsviering met 
kerstspel
Kapelaan Warnaar
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Mariakoor

Wo. 25 dec.
10.30 uur
1e Kerstdag

Do. 26 dec.

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Laurentiuskoor:
Missa Brevis van Mozart

Geen viering

Wo.  25 dec.

Do. 26 dec.
10.30 uur
2e Kerstdag

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee/Kapelaan 
Warnaar
Samenzang

Za. 28 dec.

Zo. 29 dec.
10.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Herenkoor: Missa in hon. 
Sanctae Luciae van Botazzo

Za. 28 dec.
18.45 uur

Zo. 29 dec.

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang

Geen viering

Di. 31 dec. 

Wo. 1 jan.
10.30 uur
Nieuwjaars-
dag

Geen viering 

Eucharistieviering
Deken Cassee/Kapelaan 
Warnaar
Samenzang met Cantor

Di. 31 dec.
19.00 uur
Oudjaars-
avond

Wo. 1 jan.

Eucharistieviering
Deken Cassee/Diaken De Haas 
Samenzang 

Geen viering

Za. 4 jan.
18.45 uur
Driekoningen

Zo. 5 jan.

Eucharistieviering
Anton Overmars pr.
Samenzang

Geen viering

Za. 4 jan.

Zo. 5 jan.
10.30 uur
Driekoningen
Nieuwjaars-
receptie

Geen viering

Eucharistieviering
Deken Cassee/Kapelaan 
Warnaar
Laurentiuskoor: Deutsche 
Messe van Schubert

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

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

Vieringen door de week:
• Iedere donderdag om 9.00 uur 

Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden. 

Nu de cadeaumaand er weer 
aankomt is het misschien een 
aardige suggestie om je goe-
de wensen te laten vergezel-
len van deze mooi kalender. 

De kalender is te koop voor  
€ 7,40 bij Jan van der Geest, 
tel: 06-21681961 en 
Elly Dantuma, tel.: 238407.

GERARDUS-
KALENDER


