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• Anton Overmars pr.
stelt zich voor
• Kent u iemand voor
het Altaarbloemetje?

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

• Bijzonder orgelconcert
in Pancratiuskerk op
29 september

ervaringen en onze bezoeken
aan Maria in Lourdes een
heel hechte band gekregen.

60 JAAR LOURDESWERK
HEEMSKERK
De werkgroep Lourdes Heemskerk organiseert al 60
jaar bedevaarten naar Lourdes. Deze groep vrijwilligers
reist met zieke en gezonde mensen naar dat plaatsje in
de Pyreneeën waar Maria achttien maal aan Bernadette
verscheen. Zonder iemand tekort te doen wil ik Bets
Portegies noemen die al vijftig jaar de bezielende en
bindende factor is in deze groep. Ook Joke Hoogeland
heeft haar sporen verdiend en gaat dit jaar voor de vijfentwintigste keer mee. Pastoor Van der Linden gaat
ook al heel wat jaren mee als geestelijk begeleider. Ik
heb vrijwilligers gevraagd hun meest bijzondere Lourdesgevoel op te schrijven, zodat ik hun verhaal in dit
stukje kan verwerken en u kunt lezen wat Lourdes met
mensen doet.
Thuis komen
Lourdes is voor mij thuis
komen, er heerst zo’n vredige serene sfeer. Wat vooral
indruk maakt is de lichtprocessie met het verlichte Mariabeeld en er wordt uit volle
borst gezongen: heel indrukwekkend! De Hoogmis in de
ondergrondse basiliek is heel
mooi, wat een saamhorigheid.
Ieder jaar komen er ongeveer
5 miljoen pelgrims naar Lourdes … geweldig toch!
Hechte band
Al jaren ga ik als vrijwilligster
mee naar Lourdes, maar wat
mij het meeste is bijgebleven

is een echtpaar van wie ik
de vrouw begeleidde en een
andere vrijwilliger de man.
Wij hadden het fijn met zijn
vieren, totdat de man erg
ziek werd. Wij hadden nog
gezellig met elkaar een wijntje gedronken, maar al snel
bleek dat zijn laatste te zijn
geweest.
Kort verteld: deze man moest
in Lourdes naar het ziekenhuis en nog geen twee maanden later is hij overleden en
dat is nu vier jaar geleden.
Sinds die tijd ga ik ieder jaar
met zijn vrouw naar Lourdes en we hebben door onze

Stil uurtje
Dit jaar is het tien jaar geleden dit ik als begeleidster
mee ging met een vrouw die
ik niet kende. In dit eerste
jaar hebben we elkaar leren
kennen en konden we het erg
goed met elkaar vinden. Na
de bedevaart bleef ik contact
met haar houden en zo kon
het gebeuren dat wij in totaal
acht keer samen de reis naar
Lourdes hebben gemaakt,
met de Heemskerkse groep.
Tijdens iedere bedevaart
genoot zij van alle vieringen,
bezoeken aan de Heiligdommen, busreizen door de Pyreneeën, de cappuccino’s op
het terras en de gezelligheid
in het hotel. Als we vrije tijd
hadden gingen we naar een
mooi plekje op de Heiligdommen of in een park, voor een
stil uurtje of we hadden fijne
gesprekken.
Na zeven reizen was de
gezondheid van haar zo achteruit gegaan dat ze besloten had nog één keer mee
naar Lourdes te gaan, om
afscheid van Maria te nemen.
In een van de vele gesprekken vertelde ze mij dat ze al
vele malen, vóór deze reizen
met Heemskerk, naar Lourdes was geweest en dat ze
tijdens haar eerste reis in het

bad geweest was. Nu had ze
zich voorgenomen om tijdens
de laatste reis weer in bad te
willen.
Gedurende deze laatste reis
ontdekte ze dat het allemaal
niet zo gemakkelijk meer ging
en ervaarde zij dat als tot last
zijn voor mij en andere vrijwilligers. Ze wilde daarom niet in
bad. Maar zoals andere jaren
hadden we ons stille uurtje
en we hebben er samen over
gesproken dat het juist nu zo
belangrijk zou zijn om haar
begin-wens toch te vervullen.
Ze heeft zich aangemeld en
ik ben samen met haar naar
de baden gegaan, heb haar
geholpen en bijgestaan zover
als mogelijk was en was er
weer toen ze dit achter de rug
had. Wat een vrede heeft het
haar gegeven. Ze was zeer
voldaan: “zo ben ik in Lourdes
begonnen en zo sluit ik Lourdes af”.
We zijn naar de grot gegaan
en hebben een kaarsje aangestoken. De cirkel is rond
zei ze. Vorig jaar is ze overleden. Na de afscheidsviering
heb ik haar kettinkje met een
Maria-afbeelding uit Lourdes
gekregen en als ik in september weer mee ga, dan draag
ik deze herinnering met liefde
voor haar.
Ervaar het zelf
Iets schrijven over Lourdes, omdat het Lourdeswerk
Heemskerk 60 jaar bestaat.
Ik heb daar over nagedacht,
maar in de vijftig jaar dat ik
daarvan deel heb uitgemaakt
is er zoveel gebeurd, dat
als ik iets zou opnoemen, ik
iets of iemand tekort doe. Ik
kan enkel maar voor mijzelf
spreken en dan vind ik dat
het niet in woorden is uit te
leggen. Ik kan alleen maar
zeggen: ga er zelf heen, dan
begrijp je het.
Stiltekapel
Mijn mooiste moment in Lourdes was na de eerste indrukken mij even terug te kunnen
trekken in de 'stiltekapel'; hier
kun je even in stilte bidden
en nadenken, erg indrukwekkend. De grote kruisweg vind

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.

ik ook steeds erg mooi om te
doen, tussen de bomen door
zie je Lourdes van een grote
hoogte en wordt het langzaam
donker; prachtig om te zien.
Kippenvel
Dit jaar ga ik voor de vijfentwintigste keer mee naar
Lourdes als vrijwilligster. En
elke keer is het zo mooi als je
bij de grot Maria mag begroeten. Maar vooral de lichtprocessie, als je daar tussen
loopt en iedereen zingt het
Ave Maria in zoveel verschillende talen, dat bezorgt me
nog steeds kippenvel. En wat
mij ook zo verwondert: wij
gaan er met de groep vanuit
Heemskerk heen en als wij
daar zijn, is het één grote
familie, allemaal samen. Dat
is de kracht van Lourdes.
Persoonlijke intenties
Mensen gaan naar de grot
van Massabielle om te bidden, God om kracht te vragen
en Hem te danken. Iedereen
komt naar Lourdes met zijn
persoonlijke intenties voor
Maria. Er heerst een sfeer
van vriendschap, vreemden
worden bekenden van elkaar,
tochtgenoten. Men ervaart
veel indrukwekkende momenten tijdens de inspirerende
plechtigheden en mooie
processies. Door de ervaringen in Lourdes voel je je
geraakt, verwarmd, verkwikt
en gesterkt. Lourdes verrijkt
je leven.
Rita Dufrenne

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

Als ik dit schrijf is het buiten herfstachtig weer met
wind en regen: Het einde
van de zomer komt weer in
zicht. Veel mensen zijn de
afgelopen tijd op vakantie
geweest en anderen hebben thuis van de zomerse
dagen genoten.
Zelf was ik in de winter op
vakantie, maar ik ben er
wel even helemaal tussenuit geweest op retraite.
Retraite
Een week lang was ik in
een retraitehuis in Thorn,
Limburg. Samen met twaalf
anderen, twee collegapriesters en tien “gewone
gelovigen”, was ik in stilte.
Elke dag was er een Eucharistieviering en enkele
momenten van gezamenlijk
gebed en mooie zang. Drie
keer per dag gaf een priester een inleiding tot het
gebed.
Op basis van een gedeelte
uit de Bijbel krijg je dan
wat handreikingen om met
behulp van deze tekst in
stilte te bidden en te overwegen.
In contact met God
Het is gedurende de retraite niet de bedoeling om
met elkaar te praten, maar
om juist, door de stilte
heen, in contact te komen
met God. Het is wel mogelijk om te spreken met de
priester die de inleidingen
geeft.
Dankbaarheid
Of God mij iets te zeggen
had in deze dagen? Bij mij
kwam er vooral veel dankbaarheid naar boven, dankbaarheid dat ik God en de
mensen als priester mag
proberen te dienen.
Mooie tijd
Aan het einde van de week
deelden we kort met elkaar
hoe het voor ons was
geweest. Iedereen had echt
een mooie tijd gehad bij de
fijne gemeenschap van de
Foyer de Charité.
Deken Ton Cassee
Aan het einde van de lente
kreeg onze Deken Ton Cassee te horen dat hij ernstig
ziek is en is er longkanker
bij hem geconstateerd. Vol-

gens de artsen is er helaas
geen hoop op genezing,
maar in de woorden van
onze Deken is er maar Eén
die daar uiteindelijk over
gaat.
Betrokken
Ik heb in deze zomer
mogen merken hoe iedereen met hem betrokken is.
We blijven in ieder geval
voor hem bidden! De afgelopen weken is hij er naar
omstandigheden gelukkig
goed aan toe.
Welkom Priester
Anton Overmars
Vanaf 1 september is door
de Bisschop een nieuwe
Priester benoemd in onze
regio: Priester Anton Overmars.
Hij is voor 60% benoemd
in onze regio en voor 40%
in het heiligdom van Onze
Lieve Vrouw ter Nood in
Heiloo, waar hij onder
andere als biechtvader
werkzaam is.
Tournee
Tijdens de eerste weken
van zijn nieuwe benoeming
maakt hij een kleine tournee door onze regio en zal
hij in al de verschillende
kerken de Eucharistie vieren. Hij zal in de hele regio
werkzaam zijn.
Bedankt Kapelaan
Antonio Tocco
Helaas hebben we ook
afscheid moeten nemen
van Kapelaan Antonio
Tocco. Hij was vooral werkzaam in de Parochie van
Uitgeest, maar heeft ook
regelmatig bijgesprongen in
de rest van de regio.
Vanaf 1 september is hij
voor 100% benoemd in
de regio Alkmaar. We zijn
Kapelaan Antonio dankbaar
voor zijn inzet en voor de
gezelligheid die hij overal
wist te brengen!
Hartelijke groet,
Mede namens onze
Deken Ton Cassee en al
de pastores van de regio,

Eind augustus zijn de kinderen die naar groep 4 gaan
aangeschreven om mee te
doen met de voorbereiding
op de Eerste Heilige Communie in 2020. We hebben de
scholen uit de regio Beverwijk, Uitgeest en Heemskerk
al gevraagd om via de digitale school-info de ouders
en kinderen op de hoogte te
brengen van de start van het
Eerste H. Communieproject.
We zijn vorig jaar gestart met
het regionaal voorbereiden
middels kindermiddagen in
de Esplanadezaal van de
Mariakerk op donderdag- of
zaterdagmiddag. Dat is goed
bevallen en dat gaan we ook
nu weer organiseren. De
feestelijke communiezondag
wordt wel in eigen parochiekerk gehouden.

We vertellen de kinderen
wat de Eerste H. Communie
inhoudt middels een communicanten-diner op zaterdag
28 september van 17.00 tot
18.30 uur in de Esplanadezaal van de Mariakerk. Ook
kinderen die nog niet gedoopt
zijn kunnen meedoen. Voor
de ouders zal er van 18.00
tot 18.30 uur in bovengenoemde kerk een korte uitleg en kennismaking zijn en

TERUGBLIK H. VORMSEL IN REGIO
Op de laatste bijeenkomst
vóór het H. Vormsel werd de
sponsorfietstocht gehouden.
Ook werd door de Kapelaan
uitleg gegeven over het H.
Evangelie dat in de Vormselviering gelezen wordt en deze
ging over de Heilige Drie-eenheid: De Vader, de Zoon en
de H. Geest. Dit thema sloot
aan bij de creatieve opdracht
om samen de voorplaat van
hun Vormselviering-boekje te
maken. Tijdens deze opdracht
gingen de vormelingen een
voor een naar kapelaan Teun
voor een gesprekje. Eerder
hadden zij uitleg gekregen
over het sacrament van de
biecht en nu was er gelegenheid om hier aan deel te
nemen.

tegen, hooglanders. Het leek
me eng, maar het viel mee.
Ze bleven rustig. Af en toe
om kijken. Aan het eind van
de route kwamen we weer bij
de Mariakerk, moe maar wel
blij en gelukkig. Het was een
leuke, spannende en nuttige
fietstocht. We kregen nog wat
lekkers en er werd bekend
gemaakt dat ruim € 500 bijeen gefietst was. Dit is een
voorlopig bedrag. Niet alle
kinderen waren er”.

Vormselviering 1 juni in de
Agathakerk
Vóór de viering hebben we
in de tuin een groepsfoto
gemaakt met alle geestelijken, vormelingen en leden
van de werkgroep. Veel vormelingen hadden een taak
Een van de vormelingen
tijdens de viering, waardoor
schrijft in zijn verslag:
ze toch wat nerveus waren.
Maar alles verliep goed. Het
“Ik ben Robert Suman, 14
is een mooi moment als Mgr.
jaar oud. Afgelopen jaar ben
Hendriks het sacrament van
ik bezig met de voorbereiding het Vormsel toedient. Aan het
op het Vormsel. Heel leuk en
eind van de viering konden
belangrijk, vind ik. We verwe het geld van de sponsortrokken vanaf de Mariakerk
fietstocht overhandigen aan
naar de Patatoloog. We aten
een medewerker van Stichbuiten lekker frietjes met een ting Floja Malawi: € 677 voor
snack, even op het springde kwetsbare kinderen in
kussen en naar de duinen.
Malawi, voor voeding, onderIn 3 groepen fietsten we de
wijs en gezondheidszorg. Het
speurtocht, op zoek naar de
was een feestelijke viering,
aanwijzingen voor de oplosm.m.v. JKH en veel belangsing van de slagzin. De natuur stellenden.
is erg mooi, We kwamen
mooie en bijzondere dieren
Elly Dantuma

LOURDESWERK HEEMSKERK 60 JAAR
Dit jaar bestaat het Lourdeswerk 60 jaar! Al 60 jaar vertrekken er jaarlijks pelgrims
vanuit Heemskerk naar Lour-

Teun Warnaar
Kapelaan

zij kunnen tot 21 september
op het project inschrijven via
een email naar eerstecommuniegroep@gmail.com.
Het Eerste H. Communieproject start in september. De
eerste gezinsviering is op zondag 22 september om 11.00
uur in de Mariakerk met zang
van Jeugdkoor De Heemsklokjes. Kinderen die het leuk
vinden om te zingen zijn van
harte uitgenodigd om zich
aan te sluiten bij het koor.
Zij kunnen zich melden bij
Marianne van Gemert, e-mail:
gea032@gmail.com. Het koor
repeteert op vrijdagmiddag in
de Mariakerk.
Namens de Stuurgroepen,
Mariëtte Sinkeldam (tel.
06-42366655)

REGIO-NIEUWS
H. VORMSEL
Op woensdagavond 18
september van 19.30 tot
20.30 uur in de Esplanadezaal van de Mariakerk
is er een ouderavond voor
ouders en kinderen in
groep 8 en belangstellenden over het regio-vormselproject. Naar de kinderen
van groep 8 zijn inmiddels
uitnodigingen gestuurd.
Mocht u geen uitnodiging
hebben ontvangen en wel
interesse hebben, dan zijn
u en uw kind van harte
welkom.
Werkgroep
Regio-Vormselproject

KICA-NIEUWS
Na een heerlijke zomervakantie gaan we weer beginnen
met de voorbereidingen voor
het komende schooljaar. Alle
communicanten krijgen binnenkort een uitnodiging om
mee te doen met de KiCaClub en we gaan met alle
groepen van start op donderdag 3 oktober van 18.30 tot
20.00 uur in het parochiecentrum van de Laurentiuskerk. Wij hebben er heel veel
zin in!

des. Ook dit jaar gaan we met
43 personen van 21 t/m 26
Pilar en
september naar Lourdes.
Pepita
De plantenverkoop voor dit
Lourdeswerk heeft het prachtige bedrag opgebracht van €
1.935,00, waarvoor onze hartelijke dank.
Joke Hoogeland

ANTON OVERMARS PR. STELT ZICH VOOR
Het was afgelopen mei dat
ik een telefoontje vanuit het
Bisdom kreeg dat mgr. Hendriks een gesprek met mij
wilde hebben. Op dat moment
vermoedde ik al dat er een
verandering zou aankomen
in mijn benoeming. In het
gesprek stelde de Bisschop
mij de vraag om mijn Parochiepastoraat te verplaatsen
van Bergen en Schoorl naar
de regio Heemskerk, en dan
met name inzetbaar te gaan
zijn voor de vieringen en het
individuele pastoraat. Per 1
september ben ik benoemd
als priester-assistent voor
de regio Heemskerk en de
komende tijd zal ik in alle
kerken komen voor de eucharistieviering.
Op eerste Pinksterdag 1957
ben ik geboren in Weesp en
op tweede Pinksterdag ontving ik het H. Doopsel en de
namen Antonius Martinus
Maria Overmars. Op 1 september 2001 heb ik de priesterwijding ontvangen en vanaf
dat moment ben ik werker in
Gods wijngaard.

Vanaf december 2011 ben ik
Priester van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en werkzaam
in Noord-Holland-Noord. Tot
de zomer van 2011 heb ik
gewerkt als aalmoezenier van
het Ministerie van Justitie in
gevangenissen en huizen van
bewaring voor gedetineerden
in de categorie ernstige delicten en lang gestraften. Zoals
ik altijd zelf zeg was ik bajespater.
Als u weleens op het Mariaheiligdom Onze Lieve Vrouw
ter Nood komt is de kans
groot dat u mij al eens gezien
hebt. Ik ben daar werkzaam

als Priester van het heiligdom
en bezig met bezinningsdagen, retraites en de eucharistievieringen. Ook ben ik
meerdere keren in de week
daar als biechtvader en begeleid ik mensen met levens- en
geloofsvragen. Maar ik heb
ook nog andere bezigheden.
Zo presenteer ik vanaf 6 september een wekelijks radioprogramma, Musica Sacra,
op vrijdagmiddag voor radio
Maria. Vanaf het studiejaar
2017/2018 ben ik verbonden
als spirituaal aan de theologieopleiding van het Bonifatiusinstituut van ons Bisdom
op de Tiltenberg in Vogelenzang en help ik de studenten
tot een verdieping van hun
gelovig leven te komen.
U leest het: ik ben een man
met vele bezigheden en
daarom ook beperkt inzetbaar
in de Parochies. U zal mij
voornamelijk tegenkomen in
vieringen op de zaterdag en
zondag en wellicht op andere
momenten.
Anton Overmars pr.

BIJZONDER ORGELCONCERT PANCRATIUSKERK
Op zondagmiddag 29 september vindt in de Pancratiuskerk
in Castricum een bijzonder
orgelconcert plaats met maar
liefst zeven organisten en de
sopraan Coby Castricum zal
haar medewerking verlenen.
De organisten zijn: Dirk van

Egmond, Ronald Schollaart,
Iwan van Amsterdam, Wendy
Leonards, Katalin Somogyi, Wim Boerstoel en Joost
Doodeman. Uitgevoerd wordt
The Battle van William Byrd
uit de 16-de eeuw, een van
de eerste muziekstukken in

De jaarlijkse Vredesweek is dit jaar van 21 t/m 29 september.
Tijd om stil te staan bij de vrede in de wereld en bij Vredesorganisatie PAX die zich hiervoor inzet. PAX staat voor vrede.
PAX werkt samen met kritische burgers in Nederland en
elders en met mensen in conflictgebieden in de wereld aan
een menswaardige en vreedzame samenleving. PAX is een
samenwerkingsverband van IKV en Pax Christi. In 2006 zijn
deze organisaties samengegaan en begin 2014 is de naam
van de organisatie veranderd in PAX, wat internationaal
gemakkelijker ligt. Het IKV-bestuur en de Pax Christi-ledenraad bewaken de missie en identiteit van PAX. Zij dragen bij
aan de ontwikkeling van een visie en toetsen het beleid op
hoofdlijnen.
Vrede is van ons allemaal. Iedereen die in vrede gelooft kan
iets voor de vrede doen. PAX zet vrede in beweging. Zij roept
betrokken burgers op om mee te doen. Van het plaatsen van
een simpele oproep op Facebook tot het opstarten van een
Ambassade van Vrede. Zij is ervan overtuigd dat al die beetjes durf onvermijdelijk leiden tot vrede.
PAX brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor
vrede te gaan. Ze werkt samen met mensen in conflictgebieden, zoekt politici op en slaat de handen ineen met betrokken
burgers.
Iedereen kan iets voor vrede doen, maar er is soms durf
voor nodig om Vrede te bezingen, maar ook van de daken te
schreeuwen en op de muren te schrijven. De durf om de politiek ter verantwoording te roepen. De durf om mensen aan te
spreken en uit te nodigen om mee te doen.
Wilbert Blom

Engeland die opgeschreven
staan, een feestelijke fanfare
van Lemmens, een prachtig Ave Maria van Gomez en
ook het bekende jazznummer
Take Five. Verder werken van
De Sylva, Antonio Diana, Händel, Guilmant, Vierne, Dubois
en Franck.
Het concert begint om 15.00
uur; er is een pauze met koffie en thee en de toegang is
gratis. Na afloop van het concert is er een deurcollecte.
U bent van harte welkom!

HEEMSKERK FM
Op maandag 9 september
kunt u om 20.00 uur luisteren
naar de jubileumviering 60
jaar Lourdeswerk van zondagochtend 8 september vanuit de Mariakerk m.m.v. het
Mariakoor. Aansluitend kunt
u luisteren naar het verhaal
over Lourdes.
Op maandag 29 september
kunt u luisteren naar de viering van zaterdag 28 september, eveneens vanuit de
Mariakerk m.m.v. het
Mariakoor, waarna het vervolg
van het verhaal over Lourdes
wordt uitgezonden.
U kunt Heemskerk FM beluisteren via de kabel 104.5
en via de ether FM 107.4
en tevens digitaal op Ziggo
kanaal 782.

UIT HET BESTUUR

De zomervakantie is bijna
weer ten einde. Wellicht
was u enkele weken met
vakantie in eigen land of het
buitenland. Misschien bent
u niet zo’n vakantieganger
en heeft het uw voorkeur
om rond eigen huis en tuin
wat rust en ontspanning te
zoeken. Wat u de afgelopen
zomermaanden ook heeft
ondernomen, u bent meer
dan welkom in de kerken
in onze regio! Wij wensen
al onze vrijwillig(st)ers veel
plezier en succes toe met
het opstarten van de werkzaamheden van onze werkgroepen.
Gezondheidssituatie
Deken Ton Cassee
Na het stopzetten van de
chemobehandelingen is de
gezondheidssituatie van
Deken Ton Cassee de afgelopen weken redelijk stabiel.
Veel mensen van binnen
en buiten de regio hebben
de moeite genomen hem
een bezoekje te brengen,
een kaartje te sturen of
een mooie bos bloemen te
bezorgen. Zijn huiskamer is
al wekenlang een prachtige
bloemenzee en hij ondervindt veel troost en steun
van al deze aandacht. Zijn
zus Marja, nicht Marleen
en haar echtgenoot Jeroen
zijn voor onze Deken een
belangrijke steun en houden in de laatste levensfase
samen voor hem ‘de lamp
brandend’. Op 7 augustus
mocht worden stilgestaan bij
het feit dat hij 48 jaar geleden tot Priester werd gewijd.
Hoeveel tijd de Deken nog
gegeven is staat geschreven
in God’s hand. Ondertussen
vragen wij uw steun door
voor hem te bidden.
Uitbreiding regionale
samenwerking met
Beverwijkse Parochies
Onlangs is met het Bisdom Haarlem-Amsterdam
overeenstemming bereikt
over de financiële afhandeling van het dossier OLV
van Goede Raad in Beverwijk. Met het bereiken
van dit akkoord kunnen
de Parochies in Beverwijk,
Velsen-Noord en Wijk aan
Zee nu ook bestuurlijk tot
het samenwerkingsverband
van Heemskerk, Castricum
en Uitgeest toetreden. Per
wanneer deze bestuurlijke
samenwerking zal ingaan
en welke vertegenwoordigers vanuit de verschillende
Parochies tot het Bestuur
van het samenwerkingsver-

band zullen toetreden, is
op korte termijn onderwerp
van overleg. Sinds 2018
bestaat naar wederzijdse
tevredenheid al een pastorale samenwerking met deze
Parochies. Na de zomervakantie wordt geïnventariseerd hoe de toekomstige
inzet van het aantal beschikbare Priesters en Diaken
Marcel de Haas optimaal in
de vergrote regio kan worden gewaarborgd.
Bouwkundige
werkzaamheden
In Castricum zijn de werkzaamheden aan de kleuterschool afgerond en heeft de
oplevering plaatsgevonden.
Het onderhoud van de OLV
Geboorte kerk te Uitgeest is
in volle gang en zal naar het
zich laat aanzien eind augustus gereed komen. Er zullen nieuwe Belgische leien
geplaatst worden. De machtiging voor werkzaamheden
aan de toiletgroep is vóór de
zomervakantie bij het Bisdom aangevraagd.
Het groot onderhoud van de
Heemskerkse Laurentiuskerk is inmiddels ten dele
opgeleverd. Na de bouwvak
worden de schilder-, lei- en
loodwerkzaamheden hervat.
Naar verwachting worden
medio oktober de werkzaamheden afgerond en de steigers verwijderd. Ondertussen is bouwtechnisch adviseur Bouwadvies Groot Holland B.V. begonnen met het
uitwerken van een bestek
voor de restauratie en het
herstel van de 19 glas-inlood ramen. Voor deze kostbare klus wordt ook subsidie
van de provincie Noord-Holland aangevraagd. Inmiddels
zijn alle noodzakelijke stukken voorbereid en is de aanvraag ingediend.
Monumentenwacht NoordHolland heeft op verzoek van
het Bestuur een inspectie
van de Mariakerk inclusief
Pastorie uitgevoerd. Het
inspectierapport is inmiddels
ontvangen en wordt binnenkort zowel door het Locatieteam Heemskerk als het
Bestuur van het samenwerkingsverband besproken.

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Laurentiuskerk
Datum/tijd

Viering

Mariakerk
Datum/tijd

Viering

Za. 7 sept.
18.45 uur

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab
Samenzang

Za. 7 sept.

Geen viering

Zo. 8 sept.
09.30 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang met Cantor

Eucharistieviering
Zo. 8 sept.
Pastoor Van der Linden
11.00 uur
Koor Intermezzo
60-jarig
jubileum
Lourdeswerk
Za. 14 sept.
18.45 uur

Eucharistieviering
Anton Overmars pr.
Mariakoor

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Laurentiuskoor: Deutsche
Messe van Schubert

Zo. 15 sept.
11.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang

Za. 21 sept.
18.45 uur

Eucharistieviering
Anton Overmars pr.
Samenzang

Za. 21 sept.

Zo. 22 sept.
09.30 uur

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

Zo. 22 sept.
11.00 uur

Geen viering

Za. 28 sept.
18.45 uur

Eucharistieviering
Father Mathew
Mariakoor

Za. 14 sept.
18.45 uur

Geen viering

Zo. 15 sept.
09.30 uur

Za. 28 sept.

24 mei

6 juni
Eucharistie-/Gezinsviering
Kapelaan Warnaar
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Zo. 29 sept.
11.00 uur

Eucharistieviering
Anton Overmars pr.
Samenzang

Za. 5 okt.
18.45 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang

Za. 5 okt.

Geen viering

Zo. 6 okt.
09.30 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang met Cantor

Zo. 6 okt.
11.00 uur

Woord- en Communieviering
Diaken De Haas
Samenzang

Vieringen door de week:
• Iedere donderdag om 9.00 uur
Eucharistieviering, m.u.v do. 26 september,
Pastoor Van der Linden.

KENT U IEMAND VOOR HET ALTAARBLOEMETJE?
andere omstandigheden.
Indien u iemand weet die
voor het altaarbloemetje in
aanmerking komt, laat u dit
dan weten aan het Parochiesecretariaat, tel. 23 22 20
(geopend van maandag t/m
vrijdag van 09.30 tot 12.30
uur, donderdag gesloten).
Het Wijkcontact

WIJKCONTACT
9 sept.
18 sept.

19 mei

Geen viering

Eucharistieviering
Anton Overmars pr.
Herenkoor: Greg. Missa VIII

Het altaarbloemetje wordt
vanaf half september tot juni
wekelijks door de Bloemengroep van de Mariakerk verzorgd. Dit bloemetje wordt
dan op zondag ná de viering door het Wijkcontact bij
iemand thuisgebracht.
Dit kan zijn bij een parochiaan die ernstig ziek is, thuis,
of aan het revalideren is, een
nabestaande of bij iemand in

Uit het
16 mei

3 juni

Zo. 29 sept.
09.30 uur

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur
Eucharistieviering, Anton Overmars pr.
of Pastoor Van der Linden.

Uit het Doopboek
31 mei Guusje Visser
Katschip 45,
Enkhuizen
2 juni Emma Klaver
Kon. Wilhelminastr. 12
25 aug. Olivia van Laarhoven
Beukenstraat 51,
Beverwijk

Uitzending Heemskerk FM (vanaf 20.00 uur)
Ouderavond Regio-Vormselproject
(Mariakerk, 19.30-20.30 uur)
21-26 sept. Lourdesreis
21-29 sept. Vredesweek
28 sept.
Communicanten-diner (Mariakerk, 17.00-18.30 u.)
29 sept.
Orgelconcert
(Pancratiuskerk Castricum, 15.00 uur)
29 sept.
Uitzending Heemskerk FM (vanaf 20.00 uur)
3 okt.
Start KiCa-Club (Laurentiuskerk, 18.30-20.00 u.)

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 opgenomen in het ziekenhuis...

Zijn er soms nog andere
bijzonderheden of wensen?
Laat het graag even
weten aan het Parochiesecretariaat, tel.: 232220.

21 juni
22 juni

29 juni Anna Vonk-de Wit (92)
Alkmaarseweg 63,
Beverwijk
30 juni Cornelia Nielenvan Steen (75)
Assum 15, Uitgeest
29 juli Antonius Berkhout (73)
Stan Kentonlaan 55,
Beverwijk
30 juli Jacobus van der Kolk
Rouwboek
(86)
Adriana SchouwsRidder Arnoudln. 11
Rodenburg (90)
15 aug. Simon Zonneveld (91)
Mozartstraat 153
Westerheem 90, K308
Johannes Knaap (87) 18 aug. Bernardus van Meurs
(92)
Huize Heemswijk
Zamenhof 73
Johanna van der
Meij-Welboren (96)
Huis Ter Wijck, App. 715 Opbrengst collectes
11 t/m 30 mei 3 2.806,53
Helena Koopman3 3.833,26
schap-Gaarthuis (99) Maand juni
Maand juli
3 2.374,23
Lessestraat 42b
3 1.846,77
Cornelis de Boer (90) 3 t/m 18 aug.
Joh. Brouwerstr. 27
Kerkbijdrage
Johanna RosOp 20 augustus jl. is de stand
van den Berg (91)
Jacob Marisstraat 57 gekomen op 3 70.487,59.
Voor deze onmisbare steun
Gezina Wagenvoortaan uw ParochiegemeenNijssen (74)
De Genestetstraat 2 schap onze oprechte dank!

SLUITINGSDATA
KOPIJ HELM
Nr. 2 (okt.) 16 september
Nr. 3 (nov.) 14 oktober
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

Geef
voor
je kerk

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

R.K. Parochie
H. Laurentius/
H. Maria

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
Gerard Veldt, penningmeester,
Castricum

Parochiecentrum/
secretariaat beide kerken:
A. Verherentstraat 2
1961 GD Heemskerk
Tel. 0251 - 232220
E-mail:
Laurentius-Maria@hetnet.nl
www.laurentius-maria.nl

Secretariaat

Deken A.M. Cassee
Pastorie ”De Gave”
Spoellaan 1
1964 TA Heemskerk
Tel. 0251 - 232788

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

Parochiecoördinator:
Marieke Berends
Het Parochiecentrum is
geopend op maandag t/m
woensdag en vrijdag van
9.30 tot 12.30 uur.
Donderdag gesloten.

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

