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TWEE TORENS... 
ÉÉN PAROCHIE

In dit nummer o.a.: 

• YOUth0251 organiseert  
Avond van Barmhartigheid

• Laurentiuskoor bezingt  
St. Jozef op muziek van Fauré

• Doe mee met de  
Vastenactiemaaltijd  
op 25 maart!

YOUTH0251 - PARAPLU VOOR 
CATECHESE EN ACTIVITEITEN 
VOOR DE JEUGD

Tussen, na, én voor de 
Sacramenten
In de afgelopen jaren heeft 
u in de Stille Kracht over 
de afzonderlijke groepen 
van catechese en jongeren-
activiteiten kunnen lezen. En 
dat zijn er nogal wat. Tussen 
de Eerste Communie en het 
Vormsel is in Heemskerk al 
jarenlang de Kinder Cate-
chese Club (over hun 20-jarig 
jubileum las u in de Stille 
Kracht van oktober jl.). Het 
thuishonk van de KiCa-Club 
is nog steeds het Parochie-
centrum naast de Laurenti-
uskerk, maar het is mooi om 
te zien dat óók de kinderen 
van de KiCa momenteel uit 
de hele regio komen. Na 
het Vormsel blijven gelukkig 
steeds meer jongeren betrok-
ken bij allerlei activiteiten: 
Tienercatechese voor 12-16 
jarigen, jongerencatechese 
voor 16+ers en in Castri-
cum worden gezamenlijke 
activiteiten georganiseerd 

“Joet-waaaat?” horen we vaak als we mensen vertellen 
over onze jeugdactiviteiten in de regio Bakkum - Bever-
wijk - Castricum - Heemskerk - Uitgeest – Velsen-Noord. 
En als je op de Facebookpagina kijkt, zie je dat deze 
nog “under construction” is. Waar we aan werken? De 
toekomst! Tijd voor een kennismaking met een wirwar 
van activiteiten.

door JPC (Jongeren Pastoraat 
Castricum). Sinds vorig jaar 
is er bovendien voor de heel 
kleine kinderen (kleuters en 
peuters) (ook daarover kunt u 
lezen in de Helm van oktober) 
een catechesegroep om het 
voor de kinderen makkelijker 
te maken om door te stromen 
naar de voorbereidingen op 
de Eerste Communie. En dan 
heb ik het nog niet eens over 
de kinder- en jongerenkoren 
in de regio: de Heemsklokjes 
en het Jongerenkoor van de 
JKH in Heemskerk en Jeugd-
koor Eigen Wijs in Beverwijk.

Facebook en Instagram
U merkt het al: het is bijna 
teveel om op te noemen en 
met het groeien van de regio, 
werd het ook lastiger om 
iedereen die over de jeugdac-
tiviteiten wilde weten, te 
informeren over wat er alle-
maal te doen was. Er waren 
wel al websites van de ver-
schillende Parochies, maar 
voor snelle informatievoor-
ziening zijn Facebook (vooral 
voor ouders en ouderen) en 
Instagram (populairder bij de 
jeugd) veel geschikter. De 
Facebook-pagina van Lauren-
tius-Maria (in 2017 aange-
maakt door Kapelaan Teun, 
trouwens) was niet meer 
geschikt voor het jeugdwerk 
dat steeds meer regionaal 
werd. Na de Bisdomreis van 
de jongeren naar Assisi in 
2018, maakte de Kapelaan 
daarom een jeugdpagina aan 
op Facebook en later ook 
op Instagram: YOUth0251. 
Het was precies het goede 
moment om “regionaal” te 
gaan, want door de reis naar 
Assisi werden de jongeren 
zich opeens veel bewuster 
dat de Kerk veel meer is 
dan alleen onze Parochie. In 
Assisi waren we met zovelen 
samen geweest!

Volg YOUth0251 op 
Facebook en Instagram!
De jeugdactiviteiten in de 
regio volgen? Ga dan naar 
www.facebook.com/groups/
YOUth0251 of www.insta-
gram.com/YOUth0251. Met 
foto’s en stukjes tekst met 
uitleg over inhoudelijke bij-
eenkomsten houden we 

iedereen die ons volgt op de 
hoogte van de activiteiten van 
onze groepen. Heel bijzonder 
waren de verslagen van de 
jongeren die naar de Wereld-
jongerendagen in Panama 
gingen. We maakten het alle-
maal vanuit Heemskerk van 
heel dichtbij mee! Ook van 
de Assisireis is nog steeds 
terug te zien hoe mooi die 
was (maar dan wel via www.
facebook.com/groups/lauren-
tiusmaria want YOUth0251 
bestond toen nog niet). Onze 
volgers zijn altijd enthousiast 
over de stukjes. Word dus 
ook volger! Stukjes voor de 
pagina’s kunnen trouwens 
ook door anderen aangele-
verd worden. We plaatsen 
geen aankondigingen van 
activiteiten die nog komen 
gaan (anders wordt het al 
gauw een marktplaats), maar 
wel verslagen van activiteiten 
voor jeugd die in een van de 
Parochies in de regio gehou-
den zijn. 

Doe ook mee!
Alle kinderen, tieners en jon-
geren die willen meedoen zijn 
van harte uitgenodigd! Als 
je nieuwsgierig (of meteen 
enthousiast!) wordt na het 
bezoeken van onze pagina’s, 
kom dan een keer kijken! 
Stuur een e-mailtje naar  
sindo@xs4all.nl en dan krijg 
je een overzicht van de data 
die voor jou relevant zijn. 
En je kunt gewoon een keer 
komen kijken om te zien of 
het iets voor jou is. Er is van 
alles te doen: van catechese 
en aanbidding van het Aller-
heiligste, tot zaal- en volley-
baltoernooien (onze tieners 
wonnen in oktober het RKJ 

zaalvoetbaltoernooi!).

Maar die naam … 
YOUth0251?
Tja, eigenlijk was dat omdat 
we in eerste instantie niets 
beters konden bedenken. 
We hadden YOUth als werkti-
tel. Het betekent “jeugd” en 
door het met drie hoofdlet-
ters te schrijven, gaat het 
meteen over JOU! De letter 
t wordt in het logo als een 
kruis geschreven: het Kruis 
van Jezus staat centraal! En 
de toevoeging 0251 slaat op 
het netnummer in onze regio! 
Die toevoeging hebben we te 
danken aan Matthijs Jansen 
van Jong Bisdom Haarlem 
aan wie Kapelaan Teun een 
keer onze zoektocht naar een 
naam uitlegde. De Kapelaan 
heeft toen eigenhandig een 
“voorlopig” logo ontworpen: 
YOUth0251 “under constructi-
on” zoals je ook bij wegwerk-
zaamheden in de VS ziet. En 
in anderhalf jaar zijn we daar 
best aan gewend geraakt.

Aan het werk
Misschien is “under construc-
tion” zo slecht nog niet: We 
zijn immers aan het bouwen 
aan de Kerk van de toekomst 
en daar past het logo per-
fect bij! Maar als iemand 
een geweldig idee heeft over 
wat het zou moeten zijn, dan 
horen we het graag: iedereen 
mag meebouwen!

Sindo Núñez Queija

Architect van YOUth0251
Deze keer interview ik niet 
een “wie” maar een “wat” 
in deze rubriek. Het is even 
wennen. Maar achter de 
schermen gaat het in grote 
mate toch over een “iemand”: 
de architect van YOUth0251 
is Kapelaan Teun Warnaar. Al 
hoefde hij zeker niet vanaf nul 
te beginnen. Deken Cassee 
en de kapelaans die Kapelaan 
Teun voorgingen hebben heel 
wat voorwerk gedaan. Door 
de toenmalige Kapelaans 
Bruno Sestito en Mario Agius 
werden al regionale jonge-
renactiviteiten georganiseerd 
en begeleid. Maar de regio is 
in de loop der jaren steeds 
verder gegroeid. Steeds meer 
activiteiten zijn regionaal. De 
ruggengraat van de samen-
werking wordt gevormd door 
de catecheseprojecten om 
kinderen voor te bereiden op 
het ontvangen van de Heilige 
Sacramenten van de Eerste 
Communie en het Vormsel. 

Aanbidding van het Allerheiligste door jongeren in de Mariakerk.

Jongeren van YOUth0251 op het RKJ zaalvoetbaltoernooi.



40-Dagentijd. 
40 dagen voor Pasen
We hebben Aswoensdag 
gevierd. Het askruisje 
is uitgedeeld. Gezegd is 
“Bekeert u en geloof in de 
blijde boodschap” of “Stof 
bent u en tot stof zult u 
wederkeren”.

40 Dagentijd
Ik moet denken aan mijn 
jeugd. Op de avond voor 
Aswoensdag, vastenavond, 
aten wij oliebollen. We vier-
den thuis vastenavond. 

Op Aswoensdag geen vlees, 
geen gebak of koek, geen 
snoep. Een vastentrom-
meltje waarin ik alle snoep 
deed wat ik kreeg, nou.. ik 
weet niet of ik al het snoep 
erin deed, maar het was 
altijd aardig gevuld aan 
het eind van de vasten. Ik 
had een trommeltje van 
Tjoklat waarin ik het snoep 
bewaarde.

Paaszaterdag, 
Stille zaterdag
Op Paaszaterdag gingen de 
klokken van de kerk tegen-
over ons alle vier luiden. 
De vastentijd was voorbij 
en het vastentrommeltje 
mocht open. Mijn vader 
draaide op de pick-up het 
Hallelujah van Händel. En 
van mijn moeder kreeg ik 
een netje met suiker-eitjes. 

De dagen van Aswoensdag 
tot en met Paaszaterdag-
middag waren best sober. 
Niet zo sober als Aswoens-
dag en Goede Vrijdag, maar 
toch. Weinig tot geen toe-
tjes na het eten. Mijn vader 
dronk, niet vaak, maar af 
en toe, een glaasje cognac. 
In de 40-dagentijd deed hij 
dat niet. Meer kinderen om 
mij heen, ook in mijn klas, 
hadden een vastentrom-
meltje.

Wat doen wij tegenwoordig 
aan de 40-dagentijd? Er 
worden vastenactiemaaltij-
den georganiseerd. Sobere 
maaltijden. De Vastenactie 
wordt gehouden. Overigens 
toen ik jong was ook al. 
Naast mijn vastentrommel-
tje stond een spaarpotje 
voor de Vastenactie.

Echt vasten
Mijn ouders en vele 
anderen leefden in de 

40-dagentijd anders dan 
gewoon. Het was echt vas-
ten. Nu zijn er nog twee 
vasten- en onthoudingsda-
gen: Aswoensdag en Goede 
Vrijdag. Daarnaast kun-
nen we als we dat willen 
van de 40-dagentijd een 
tijd van inkeer maken. De 
fles wijn pas weer openen 
met Pasen, je biertje laten 
staan; mee doen met de 
Vastenactie. Ik ken diverse 
mensen die dat doen. En 
daarnaast misschien wat 
meer mediteren, bidden ... 
tot inkeer komen.

Bron van vrede
“Ik wil een Verbond met je 
sluiten”, zegt God, 
“en je laten ervaren dat 
Ik een ‘Goede Boodschap’ 
voor je heb, 
vol liefde en tederheid.
Ik wil je vrijmaken van alles 
wat je als ballast in je leven 
meesleurt 
en een ‘bron van vrede’ in 
je hart laten ontspringen, 
tenminste als je dat zelf 
ook wilt.
Veertig dagen wil Ik met je 
meegaan 
en samen met jou zoeken 
naar een weg van bekering.
En misschien…
misschien kan Ik dan ook in 
jou verrijzen” zegt God.
Ik hoop dat je het aandurft!
Het zal je gelukkig 
maken!   

Inkeer en reflectie 
Het kan soms echt geen 
kwaad om eens bij jezelf 
stil te staan. Te denken 
aan je tekortkomingen. Tijd 
maken voor een tijd van 
inkeer en reflectie. Weten 
en voelend dat met de 
boom des levens, wegend 
op Zijn rug, de Heer God 
goede vrucht droeg. Weten 
dat God met ons is begaan. 
Hij doet ons weer verrijzen, 
echt, uit de dood vandaan! 

Ik wens u een goede en 
gezegende 40-dagen-
tijd, mede namens onze 
Deken Ton Cassee en mijn 
collega ś van de regio.

Marcel de Haas
Diaken

Op donderdag 5 en zaterdag 
7 maart is de kindermiddag in 
de Esplanadezaal. Dan kun-
nen we even met elkaar pra-
ten over de Kapeldag die we 
hebben beleefd in Heiloo en 
de Aswoensdag. Het thema 
van de kindermiddag is het 
“Sacrament van de Verzoe-
ning”. 

Op zondag 15 maart is er 
weer een gezinsviering in de 
Mariakerk om 11.00 uur. En 
dan is het thema “Luisteren”. 

Na een mooi succes in de 
advent, organiseren de jonge-
ren en tieners van YOUth0251 
weer een ‘Avond van Barm-
hartigheid’. Een aanbiddings-
avond dus, het Allerheiligste, 
God zelf als geconsacreerde 
hostie, gaan we een uur lang 
aanbidden. Hiervoor zullen we 
de kerk mooi aankleden en er 
zal muziek zijn. Ook nodigen 

De deurcollecte op 8 en 9 
februari bestemd voor het 
Lourdeswerk om zoveel 
mogelijk zieken naar Lourdes 
te kunnen laten gaan, heeft 
ondanks het slechte weer 
met die vreselijke stormen in 
dat weekend evengoed nog 
het mooie bedrag van € 410 
opgebracht en daar willen wij 
iedereen heel hartelijk voor 
bedanken.

Joke Hoogeland

Wij nodigen u van harte uit 
voor de Vastenactiemaaltijd 
op woensdag 25 maart a.s. 
om 17.30 uur in de Esplana-
dezaal van de Mariakerk. Wel 
graag zelf een soepkom, bord 
en bestek meenemen; voor 
de rest wordt gezorgd. 
Deelname is gratis, maar 
een vrijwillige bijdrage wordt 
natuurlijk zeer op prijs 
gesteld. U kunt zich aanmel-
den bij het Parochiesecre-
tariaat. Inschrijfformulieren 
hiervoor liggen achterin de 
kerken. 

De Heemsklokjes zullen dan 
natuurlijk ook weer zingen.

In maart hebben we het druk, 
want we hebben dan nog 
een kindermiddag ingepland. 
Te weten donderdag 19 en 

zaterdag 21 maart. Dan is het 
thema “Jezus viert Pasen en 
geeft ons de Eucharistie”. 
 
En dan is er ook nog een 
ouderavond voor de laatste 
informatie omtrent de Eerste 
Heilige Communie-zondag op 
woensdag 22 april om 20.00 
uur in de Esplanadezaal van 
de Mariakerk.

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

we priesters uit om biecht te 
horen. De Avond van Barm-
hartigheid is op zondag 15 
maart en begint om 19.30 
uur. We zitten dan midden in 
de veertigdagentijd en in dit 
uur kunnen wij ons, als voor-
bereiding op Pasen, volledig 
richten op God, onze zonden 
belijden, om vergeving vra-
gen, spreken met God. En na 
afloop kunnen we ook met 
elkaar spreken tijdens de bor-
rel! Dus, 15 maart om 19.30 
uur in de Mariakerk, dan 
maken we er met z’n allen 
wat moois van!

Namens de jongeren en tieners, 
Niels Bleeker

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

AVOND VAN BARMHARTIGHEID 
15 MAART

COLLECTE 
LOURDESWERK 
HEEMSKERK

VASTENACTIE-
MAALTIJD 
25 MAART

OPENINGSTIJDEN 
KERKHOF: 

van 9.00 tot 17.00 uur

KICA-NIEUWS
Op de KiCa-avond van 
maart zullen we over het 
leven van Jezus leren. 
Vanaf Zijn geboorte tot 
aan Zijn verrijzenis en 
Hemelvaart liet Hij ons 
zien, in alles wat Hij 
deed, dat Hij de Zoon 
van God is. Jezus bracht 
40 dagen en nachten in 
de woestijn door voordat 
Hij de opdracht van God, 
Zijn Vader, begon te ver-
vullen. Deze 40 dagen 
zijn zo belangrijk dat wij, 
christenen, ook die 40 
dagen met Jezus mee 
gaan. Tijdens de Veertig-
dagentijd proberen wij, 
door middel van vasten, 
bidden en door naar de 
behoeftigen om ons heen 
te kijken, het Paasmyste-
rie te begrijpen. We zullen 
de kinderen uitleggen wat 
vasten is. En wat mooi 
als de ouders met de kin-
deren naar de vieringen 
van de Goede Week kun-
nen komen om samen 
met Jezus te zijn op de 
belangrijkste momenten 
van Zijn leven, dood en 
verrijzenis. We wensen 
iedereen een bezielende 
vastentijd!

Pilar Casanova en 
Pepita Miralles

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.  

EUCHARISTIE-
VIERING 
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.

NOODFONDS
HEEMSKERK

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

Gironr.: 
NL10 INGB 000.8030.664



UIT HET BESTUUR

Op 30 januari werd het 
Bestuur van Samenwer-
kingsverband De Ark (i.o.) 
hartelijk verwelkomd in de 
kerk van Regina Caeli door 
de vertegenwoordigers van 
de Beverwijkse Parochie St. 
Eloy: Cor Hienkens en Karin 
van der Meij. Het is goed 
om zo roulerend van kerk 
tot kerk elkaar te ontmoe-
ten en te inspireren! 

Bijeenkomst secretariaten
Op 28 januari zijn de mede-
werkers van de zes paro-
chiesecretariaten bij elkaar 
gekomen om nader met 
elkaar kennis te maken, 
gegevens uit te wisselen en 
van elkaar te leren. Het was 
een plezierige ontmoeting 
waarbij gesproken is over 
nut en noodzaak van samen-
werking, gemeenschappelij-
ke uitdagingen, de benade-
ring van nieuwe parochianen 
en de functie van het cen-
trale secretariaat. 

Het belang van een goed-
werkend parochiesecreta-
riaat is groot. Het secreta-
riaat functioneert immers 
als een ‘spin in het web’ 
van de parochie, waarbij de 
werkzaamheden variëren 
van het aannemen van de 
telefoon, allerlei administra-
tieve taken, klankbord voor 
mensen die (soms onver-
wacht) binnen komen lopen 
tot het contact onderhou-
den met externe relaties 
(zoals uitvaartondernemers) 
en de vele werkgroepen. 
Die avond mocht waarde-
ring voor al die inzet worden 
uitgesproken! Alle secreta-
riaatsmedewerkers zijn ove-
rigens dames, hetgeen op 
grond van het multifunctio-
nele karakter van het werk 
niet zo verwonderlijk is …

Tien nieuwe dekenaten
Twee van de drie dekens, 
onder wie onze emeritus-
Deken Ton Cassee, zijn 
onlangs vanwege leeftijd en 
gezondheid teruggetreden. 
Bisschop Punt en Bisschop-
coadjutor Hendriks heb-
ben besloten om het aantal 
Dekenaten in het Bisdom 
uit te breiden van drie naar 
maar liefst tien! Het Bisdom 
ziet het Dekenaat niet lan-
ger meer als bestuurslaag 
tussen Parochie en Bisdom. 
Dat is bij een krimpende 
kerk niet meer realistisch. 
De nieuwe Dekenaten wor-
den vooral gezien als regio’s 
die, juist vanwege de krimp, 
zoeken naar samenwerking. 
De Deken wordt niet meer 

primair als bestuurder aan-
gesproken, maar als ‘pastor 
pastorum’. Feitelijk een soort 
vertrouwensfiguur, die in deze 
tijd van een seculariserende 
samenleving, van kritieken 
en soms zelf agressie tegen 
geloof en kerk, de priesters, 
diakens en pastoraal werken-
den kan bemoedigen. 

Met ingang van 1 februari 
is Deken Bunschoten (pas-
toor in de Zaanstreek) ver-
antwoordelijk voor de regio 
Zaanstreek-IJmond. Wij zien 
ernaar uit om nader met 
hem kennis te maken en 
hem deelgenoot te maken 
van onze plannen tot uit-
breiding van de samenwer-
king met de Parochies in 
Beverwijk, Wijk aan Zee en 
Velsen-Noord. Veel dank-
baarheid is onze Parochie en 
regio verschuldigd aan onze 
emeritus-Deken Ton Cassee. 
Het moet toch wel bijzonder 
zijn als je onder invloed van 
deze regionale herindeling 
wordt opgevolgd door maar 
liefst drie Dekens! Hope-
lijk mogen we nog enige 
tijd gebruik maken van zijn 
inbreng en wijsheid.

Nieuwe huisgenoot
Kapelaan Teun Warnaar, die 
de Pastorie van Uitgeest 
bewoont, krijgt waarschijn-
lijk in de loop van maart een 
nieuwe huisgenoot. Kapelaan 
Nars Beemster heeft deze 
pastorie inmiddels verlaten 
en zijn intrek genomen in die 
van de Bavo te Heemstede. 
Op verzoek van het Bisdom 
(en uiteraard met instemming 
van Kapelaan Teun) wordt 
een andere priester, Tesfayo-
hannes Ketema uit Eritrea, 
zijn huisgenoot. Hij woont 
nu nog in Zaandam en is in 
afwachting van zijn verblijfs- 
en werkvergunning. Tesfayo-
hannes zal zich, in eerste 
instantie voor een periode 
van drie jaar, inzetten als 
priester voor de Eritrese 
gemeenschappen in Amster-
dam, Zwolle en Rotterdam. 
Hij ontvangt dus geen benoe-
ming voor deze regio. 
Wij wensen Tesfayohannes 
een plezierig verblijf in Uit-
geest toe! Als hij de Neder-
landse taal net zo snel als 
Pastoor Kaleab onder de 
knie krijgt en actief inte-
greert in onze leefgemeen-
schap, gaat hij ongetwijfeld 
een paar mooie jaren tege-
moet!

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

De Stille Omgang naar 
Amsterdam wordt dit jaar 
gehouden in de nacht van 
zaterdag 21 op zondag 22 
maart. 
Men begint om 20.15 uur met 
een kort Sacramentslof in de 
Apostelkerk (hoek Plesman-
weg/Van Riemsdijklaan) in 
Beverwijk en vertrekt vandaar 
met de bus om 20.45 uur. 
Terugkomst is om circa 
1.00 uur. 

De kaarten kosten € 12,50 
per persoon en zijn te ver-
krijgen o.a. bij het Parochie-
secretariaat van ma. t/m vr. 
van 09.30 tot 12.30 uur (do. 
gesloten). 

Zijn er voor de heilige maagd 
Maria talloze gezangen 
gecomponeerd, haar brui-
degom wordt slechts zelden 
bezongen. Om dat gemis goed 
te maken zal het Laurentius-
koor in maart – de maand die 
aan Sint Jozef is toegewijd – 
het motet Ecce fidelis ser-
vus van Gabriel Fauré (1845-
1924) ten gehore brengen. 
De tekst luidt: Zie de trouwe 

De KBO (Katholieke Bond 
voor Ouderen) is een maat-
schappelijke belangenorga-
nisatie van en voor senioren, 
van wie er velen parochiaan 
zijn van onze Parochie, en 
wordt bestuurd door vrijwil-
ligers. 

De KBO werkt samen met de 
PCOB (Protestants-Christelij-
ke Ouderen Bond) en samen 
hebben zij ook landelijk een 

en verstandige dienaar die de 
Heer als hoofd van zijn gezin 
heeft aangesteld. De recht-

belangrijke stem in Den Haag. 
Zij behartigen uw belangen: 
zorg, inkomen, veiligheid en 
mobiliteit, hulp en advies 
via de KBO-servicelijn, kor-
ting op uw zorgverzekering, 
op producten, diensten en 
hulp bij gebruik van digitale 
apparaten en altijd dichtbij! U 
ontvangt 10 keer per jaar het 
ledenmagazine en het blad 
“Grijs/Wijs”. 

Het lidmaatschap kost € 24,- 
per jaar. Aanmelden kan bij 
J. van Eerden, tel.: 675 859 
of per e-mail: hans@timmer.
com (secretaris). 

vaardige groeit en bloeit als 
een lelie voor het aanschijn 
van de Heer. Fauré, die dit 
jaar 175 jaar geleden geboren 
werd, heeft deze tekst prach-
tig getoonzet. 

U kunt het beluisteren op 
zondag 1 maart en op zondag 
22 maart in de vieringen 
van 09.30 uur in de 
Laurentiuskerk. 

STILLE OMGANG 
AMSTERDAM 
21/22 MAART

60+? 
WORD DAN LID VAN KBO HEEMSKERK

1 EN 22 MAART - LAURENTIUSKOOR BEZINGT SINT JOZEF 
OP MUZIEK VAN FAURÉ

De campagne van Vastenactie in de Veertigdagentijd 2020 
staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap 
in ontwikkelingslanden. In de afgelopen jaren kregen al veel 
mensen met hulp van de Vastenactie basis- of voortgezet 
onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 2020 willen we 
nog veel meer mensen in staat stellen een opleiding te volgen 
om zo een zelfstandig bestaan op te bouwen. 

Met het campagnethema ‘Werken aan je toekomst’ draagt 
de Vastenactie bij aan twee van de duurzame ontwikkelings-
doelen van de Verenigde Naties (VN) 2030: goed onderwijs 
en eerlijk werk voor iedereen. Tegenwoordig gaat 90% van de 
kinderen in ontwikkelingslanden naar de basisschool, maar 
basisonderwijs is niet voldoende om een goede baan te vin-
den en zo de cyclus van armoede te doorbreken. Bovendien 
worden vrouwen en meisjes in deze landen nog veel te vaak 
uitgesloten van onderwijs. Net als in Nederland is een ver-
volgopleiding echt noodzakelijk. 

Wat doet de Vastenactie? In 2020 ondersteunt de Vastenac-
tie wereldwijd tal van projecten die mensen toegang bieden 
tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van 
een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer 
uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onder-
wijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal, voor jonge-
ren, werkelozen en mensen die niet rond kunnen komen van 
hun (deeltijd)baan. 

Als u wilt helpen is uw bijdrage welkom op rek.nr. 
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie.

Ook dit jaar wordt u van harte uitgenodigd voor onze Vasten-
actie-maaltijd. Deze wordt gehouden op woensdag 25 maart 
om 17.30 uur in de Esplanadezaal van de Mariakerk. U kunt 
zich voor deze maaltijd opgeven d.m.v. een mailtje naar het 
secretariaat van de parochie of door een briefje met uw naam 
in de brievenbus van de kerk te doen. Wij verzoeken u zelf 
een bord, bestek en een soepkom mee te nemen. 
Tot 25 maart.

Lydia Vergouw-Dufrenne

Op maandagavond 16 maart 
kunt u luisteren naar de vie-
ring van zondagochtend 15 
maart vanuit de Mariakerk 
m.m.v. ons Jeugdkoor De 
Heemsklokjes. De uitzending 
van de viering is van 20.00 
uur tot 21.00 uur en van 
21.00  tot 22.00 uur vervol-
gen wij het verhaal van de H. 
Apostel Paulus, waarbij wij 
wat dieper ingaan op zijn zen-
ding en zijn leven.

De uitzending is te beluiste-
ren via de kabel 104.5, via 
de ether FM 107.4 en tevens 
digitaal op Ziggo kanaal 782.

HEEMSKERK FM

ALLERHEILIGSTE
De uitstelling van het 

Allerheiligste vindt plaats 
elke eerste vrijdag 

van de maand in de
Laurentiuskerk van 

13.30 tot 15.30 uur. 



Uit het Rouwboek
14 jan. Joannes de Ruijter 
 (75)
 Assum 2, Uitgeest
16 jan. Leo Merse (79)
 Woekeven 46
17 jan. Johannes Verhoeven 
 (87)
 Beethovenstraat 103
5 feb. Columba Oorthuijsen-
 Denneman (89)
 Heemswijk 1
9 feb. Agatha Boon-
 Scheerman (92)
 Muilmanslaan 5 

Opbrengst collectes
18/19 jan. 3  527,97
25/26 jan. 3  578,92
1/2 feb. 3  566,24
8/9 feb.  3  426,00

Kerkbijdrage
Per eind januari 2020 
is de stand gekomen op 
€ 40.394,23. Voor deze 
onmisbare steun aan uw 
Parochiegemeenschap 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
Wim van der Meer, toehoorder, 
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

1 mrt. Laurentiuskoor zingt motet Ecce fidelis servus 
 van Gabriel Fauré
15 mrt. Avond van Barmhartigheid  
 (Mariakerk, 19.30 uur)
16 mrt. Uitzending Heemskerk FM (vanaf 20.00 uur)
21/22 mrt. Zondag Laetare
22 mrt. Laurentiuskoor zingt motet Ecce fidelis servus 
 van Gabriel Fauré
25 mrt. Vastenactiemaaltijd (Mariakerk, 17.30 uur)
5 april Palmzondag
12/13 apr. Pasen
22 april Ouderavond Eerste H. Communie 
 (Mariakerk, 20.00 uur)

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM

Nr. 8 (april) 16 maart
Nr. 9 (mei) 20 april

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.   

Laurentiuskerk
Datum/tijd Viering

Mariakerk
Datum/tijd Viering

Za. 29 feb.
18.45 uur

Zo. 1 maart
09.30 uur

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab
Samenzang

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Laurentiuskoor: 
Missa Tertia van Bárdos

Za. 29 feb.

Zo. 1 maart
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
JKH

Za. 7 maart

Zo. 8 maart
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang leden herenkoor

Za. 7 maart
18.45 uur

Zo. 8 maart
11.00 uur

Eucharistieviering
Anton Overmars pr.
Mariakoor

Eucharistieviering
Rector De Wit 
Koor Intermezzo 

Za. 14 maart
18.45 uur

Zo. 15 maart
09.30 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Samenzang

Eucharistieviering
Anton Overmars pr.
Laurentiuskoor (heren): 
Gregoriaans: Missa XVII

Za. 14 maart

Zo. 15 maart
11.00 uur

Geen viering

Eucharistie-/Gezinsviering
Kapelaan Warnaar
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Za. 21 maart

Zo. 22 maart
09.30 uur
Zondag 
Laetare

Geen viering

Eucharistieviering
Kap. Warnaar/Diaken De Haas
Laurentiuskoor: 
Missa Brevis in tempore 
Quadragesima van M. Haydn

Za. 21 maart
18.45 uur
Zondag 
Laetare

Zo. 22 maart
11.00 uur
Zondag 
Laetare

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Mariakoor

Eucharistieviering
Anton Overmars pr.
Samenzang

Za. 28 maart
18.45 uur

Zo. 29 maart
09.30 uur

Eucharistieviering
Anton Overmars pr.
Samenzang

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab 
Samenzang met Cantor

Za. 28 maart

Zo. 29 maart
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab/Diaken De Haas
Samenzang

Za. 4 april

Zo. 5 april
09.30 uur
Palmzondag

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Laurentiuskoor (heren): 
Gregoriaans: Missa XVII

Za. 4 april
18.45 uur
Palmzondag

Zo. 5 april
11.15 uur
Palmzondag

Eucharistieviering
Anton Overmars pr.
Mariakoor

Eucharistie-/Gezinsviering
Kapelaan Warnaar
Jeugdkoor De Heemsklokjes 

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur  

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

• Iedere woensdag om 10.00 uur 
Eucharistieviering Huize Sint Agnes.

Vieringen door de week:
• Iedere donderdag om 9.00 uur 

Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden.

NEEM OOK EEN KIJKJE 
OP DE VERNIEUWDE 

WEBSITE VAN 
ONZE PAROCHIE:

www.laurentius-
maria.nl

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 opgenomen in

het ziekenhuis...

Zijn er soms nog andere 

bijzonderheden of wensen?

Laat het graag even 

weten aan het 

Parochiesecretariaat, 

tel.: 232220.

PCI
De PCI (Parochiële Caritas 
Instelling) heeft als hoofd-
taak een helpende hand te 
bieden aan mensen die in 
financiële nood verkeren. 
Een aanvraagformulier is 
verkrijgbaar bij het Parochie-
secretariaat. Mocht u het 
werk van PCI willen steu-
nen, dan zien wij graag uw 
bijdrage tegemoet op reke-
ningnrummer NL73 ABNA 
0564439045 t.n.v. PCI 
Heemskerk of in de PCI-bus-
jes achterin beide kerken.


