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IN MEMORIAM EMERITUS-DEKEN
EN PASTOOR TON CASSEE
Op 30 maart 2020 bereikte ons het droeve bericht dat
emeritus-deken en pastoor Ton Cassee op 75-jarige
leeftijd is overleden. Hoewel hij al sinds juni 2019
‘in reservetijd’ leefde, kwam zijn overlijden toch nog
onverwacht. Tijdens een afscheidsceremonie op zaterdag 4 april is in besloten kring afscheid genomen van
Ton Cassee. Heel graag hadden wij die zaterdagmorgen de Heilige Eucharistie willen vieren. Daarin vieren
we immers het paasgeloof waardoor Ton in zijn leven
gedragen werd: de levende Heer in ons midden. ‘Wij zijn
mensen van Pasen!’, heeft hij in vieringen ontelbaar
vaak geroepen.
Laatste groet
Vele parochianen en andere
belangstellenden hadden
graag bij de afscheidsceremonie van emeritus-deken en
pastoor Ton Cassee aanwezig
willen zijn om hem een laatste groet te brengen. Helaas
bleek dit onder invloed van de
COVID-19 crisis niet mogelijk
en werd de familie van Ton
Cassee gedwongen het aantal
personen tot een maximum

van 30 te beperken. Wel kon
op paaszaterdag 11 april de
afscheidsceremonie nog op
de televisie worden gevolgd,
doordat medewerkers van
RTV Heemskerk volstrekt
belangeloos goede videoopnames hadden gemaakt.
Voorgangers tijdens de
afscheidsceremonie van Ton
Cassee waren Mgr. Hendriks,
Deken Floris Bunschoten en
Pastoor Kaleab Masresha.

Emeritus-Deken en Pastoor Ton Cassee is begraven
op het Laurentiuskerkhof,
naast het graf van Pastoor
Schoonderwoerd en nabij het
priestergraf. Uiteraard kunt
u daar zijn graf bezoeken en
hem alsnog een laatste groet
brengen.
Laatste priesterzoon van
de Laurentiusparochie
Ton Cassee werd geboren
in Haarlem op 14 november
1944. Dat was vlak voor het
moment waarop tijdens een
‘Sinterklaasrazzia’ door de
Duitsers in Haarlem 1.300
mannen werden opgepakt
en weggevoerd. Zeker geen
eenvoudige periode om je
leven te starten. In 1951
verhuisde de familie Cassee
naar Heemskerk, Ton was
toen zeven jaar oud en werd
misdienaar in de Laurentiuskerk. Na de lagere school
ging Ton naar het gymnasium van het klein seminarie
in Hageveld voor zijn studie
als Priester. Daarna koos hij
voor het groot seminarie in
Warmond en toen dit werd
opgeheven, heeft Ton zijn
Priesterstudie in Amsterdam
voortgezet. ‘Elke Priester uit
de mensen genomen, wordt
aangesteld voor de mensen.’
Met deze woorden, uitgesproken door de toenmalige
Bisschop Mgr. Zwartkruis,
werd hij in de Heemskerkse
Laurentiuskerk op 7 augustus 1971 tot priester gewijd.
De volgende dag ging hij
voor in zijn Eerste H. Mis in
de Laurentiuskerk. Pastoor
Kaleab memoreerde tijdens
de avondceremonie op vrijdag 3 april nog dat hij in dat
jaar, 1971, in Ethiopië werd
geboren en toen nog niet
had kunnen bevroeden dat
zijn wegen ooit met die van
emeritus-Deken en Pastoor
Ton Cassee zouden kruisen.
Inderdaad, de roepstem van
God rijkt ver en brengt mensen tegelijkertijd heel dicht bij
elkaar! Na zijn priesterwijding
liep Ton enige tijd stage in
het voormalig St. Jozefziekenhuis in Heemskerk. In 1971
kreeg hij een aanstelling als
Kapelaan in Hoorn. Daarna
volgde een benoeming in de

H. Laurentius te Alkmaar. De
gemeente Alkmaar was met
forse uitbreidingen bezig en in
1979 werd Ton aangesteld als
Bouwpastoor van een nieuwe
Parochie: ‘De Blije Mare’.
‘Ton, doe wat!’
We schrijven het jaar 1983.
De toenmalige burgemeester van Alkmaar, Roozemond,
benaderde Pastoor Cassee
met de vraag wat hij voor
Vietnamese vluchtelingen uit
het asielzoekerscentrum van
Alkmaar en omgeving zou
kunnen betekenen. ‘Ton, doe
wat!’, was zijn korte maar duidelijke verzoek. Er werd alom
woonruimte voor deze groep
vluchtelingen met uiteenlopende geloofsovertuigingen
en achtergronden gezocht.
Contactpersonen vanuit de
Alkmaarse Parochie werden
gevonden om de Vietnamezen bij het integratieproces te
begeleiden. In Koedijk werd
bij de kerk een trefcentrum
voor de vaak nog jonge Vietnamezen gebouwd, zodat ze
elkaar konden blijven ontmoeten en ondersteunen.
Hechte vriendschappen
Door de jaren heen heeft
Pastoor Cassee met Vietnamezen zowel in Nederland
als Vietnam woonachtig een
hechte band gekregen. Onder
de Vietnamese vluchtelingen die in Alkmaar kwamen
wonen, bevonden zich vier
broers. Eén van hen is Ngoc
Anh Vu. Met hem heeft hij
door de jaren heen een bijzondere vriendschap opgebouwd, waarbij Ngoc Anh
voor hem als tolk fungeerde.
Begin jaren negentig komt de
vader van Ngoc Anh samen
met zijn echtgenote naar
Nederland. Hij is ziek en wil
graag in Nederland geholpen
worden. Onverhoopt komt hij
in het MCA te overlijden. Op
zijn sterfbed vraagt hij aan
‘vader’ Cassee om zijn woonplaats Binh Dongh te ondersteunen. Er is veel armoede
en grote behoefte aan voedsel en medische zorg. Met
steun van velen zet Pastoor
Cassee zich in bij het opzetten van scholing en gezondheidszorg. In januari 1994

maakt hij, ondanks zijn vliegangst, een eerste reis naar
Vietnam. In april 2018 volgde
de 29e en laatste reis. In
1996 mocht hij uit handen
van burgemeester Bandell
een welverdiende Koninklijke
Onderscheiding in ontvangst
nemen, een onderscheiding
die hij als Hollandse bruggenbouwer in het Verre Oosten
dagelijks tot aan zijn dood
gedragen heeft.
In Lourdes gebeuren
wonderlijke dingen!
Ton had een groot vertrouwen
in en verering voor Maria.
Die verbinding met Maria
werd tevens gevoed door zijn
vele bedevaartreizen naar
Lourdes. Zijn eerste bezoek
aan Lourdes was in 1973.
In Lourdes ontmoet hij de
Heemskerkse Pastoor Johannes Wenting. Het leidde in
1998 tot een voordracht
voor een benoeming als
Pastoor in Heemskerk. Vlak
daarna wordt hij door Mgr.
Punt gevraagd om Deken van
Haarlem-Beverwijk te worden.
Hij accepteert ook deze rol
en besluit vanaf 1 oktober
1999 de functies van Pastoor
en Deken in het vervolg te
combineren. Ik kan mij nog
goed mijn bezorgdheid uit die
beginjaren herinneren: ‘is het
wel verstandig om twee van
dergelijke banen, die zo veel
tijd en energie van je vergen,
te combineren?’ Die bezorgdheid is de afgelopen twintig
jaar omgezet in respect en
bewondering! In 2000 werd
Ton benoemd tot Erekapelaan
van Lourdes. In 2006 werd hij
tevens Deken van Zaanstreek
en Purmerend en administrator van tal van Parochies.
Voortdurend heeft Ton Cassee een goed evenwicht tussen de functies Deken en
Pastoor weten te vinden. Dat
hij daarbij gesteund werd
door allerlei vrijwilligers om
hem heen, is mede te danken
aan zijn charisma en persoonlijke inzet! Waardering
voor zijn betrokkenheid werd
nog eens onderstreept door
zijn benoeming als Kanunnik
van het Kathedraal kapittel
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van het Bisdom HaarlemAmsterdam en als Bisschoppelijk commissaris van het
regentencollege van het Sint
Jacobs godshuis te Haarlem.
Overlijden Ton Cassee
In de vroege ochtend van
maandag 30 maart is onze
Pastoor en Deken Ton Cassee overleden. De grote
hoeveelheid bloemen was
er bij zijn afscheid de stille
getuige van hoe hij het hart
van vele Heemskerkers
heeft geraakt. De beelden
van zijn uitvaart hebben we
gelukkig later op de televisie kunnen terugzien.
Op Palmzondag, de dag na
zijn begrafenis, kwamen
velen een kaarsje aansteken in de Mariakerk. We
bidden in vertrouwen dat
het Pasen mag zijn voor
Ton Cassee die zijn leven
als Priester geleefd heeft
tot eer van God en in dienst
aan mensen.
Zeer dankbaar
Persoonlijk ben ik zeer
dankbaar voor mijn eerste jaren als kapelaan met
Ton Cassee als Pastoor en
begeleider. Hij is echt een
goede leermeester geweest
voor mij en voor vele anderen die vóór mij Kapelaan
zijn geweest onder zijn leiding.
Het was voor mij heel
belangrijk dat hij mij als
jonge Priester eigen verantwoordelijkheid gaf. Hij gaf
mij ruimte om mijn eigen
weg te vinden in het Pastoraat en ondersteunde
mij zelfs in de dingen die
hij zelf anders zou hebben aangepakt. Hij heeft
mij daarmee geholpen om
te groeien in zelfvertrouwen en om als Kapelaan
op eigen benen te staan.
Wanneer de dingen die ik
deed soms minder goed
uitpakten, dan zei hij dat hij
de perfecte Pastor nog niet
had ontmoet. Bij Ton Cassee mocht ik zijn zoals ik
ben en dat was precies wat
ik nodig had bij mijn eerste
stapjes in het Pastoraat.

de twee leerlingen die op
Paasmorgen op weg gaan
naar Emmaüs. Ze zijn
bedroefd omdat Jezus op
wie ze hun hoop hadden
gesteld is gestorven. Hun
wereld is ingestort en ze
lopen weg van Jeruzalem;
weg van hun leven met
Jezus. Dan komt Jezus plotseling met hen mee lopen
en spreekt met hen, maar
ze hebben niet in de gaten
wie Hij is. Het kan er bij
hen niet in dat Hij uit de
dood zou zijn opgestaan.
God is met ons
Zoals Jezus geduldig met
de twee Emmaüsgangers
meeliep zonder dat ze het
in de gaten hadden, zo is
God ook met ons in deze
droeve tijd. Hij is het die
ons draagt in deze periode
en Hij is het die in staat
is om uit lijden en dood
iets nieuws en iets moois
voort te brengen. Pas in de
avond toen de twee leerlingen Jezus uitnodigden voor
de maaltijd, gingen hun
ogen open en herkenden ze
Hem in het breken van het
brood.
Ik ben vol goede hoop dat
wij en vele andere mensen
een dieper besef zullen krijgen van Gods aanwezigheid
in deze kille dagen.
Verdiept geloof en
groot verlangen
Nadat de leerlingen Jezus
hadden herkend verdween
Hij plotseling uit hun zicht.
Maar ze waren vol blijdschap, want ze wisten:
Jezus leeft! Onmiddellijk
keerden ze midden in de
nacht terug naar Jeruzalem
om de andere leerlingen
te vertellen wat ze hadden
meegemaakt.

Ik zie uit naar de dag dat
we met een verdiept geloof
en met een groot verlangen weer de Eucharistie
zullen vieren en samen in
dankbaarheid de Communie
Verlengde Vastentijd
We zijn op dit moment in de kunnen ontvangen.
Paastijd, de tijd van blijdIk groet u namens al de
schap om onze Heer die is
Pastores van de regio en
verrezen uit de dood. Toch
wens u veel sterkte toe!
voelt het soms alsof we in
een verlengde Vastentijd
zijn blijven hangen. Het
virus blijft onze wereld in
de greep houden.
Wat er gebeurt, doet me
een beetje denken aan

Teun Warnaar
Kapelaan

Persoonlijke betrokkenheid tot het einde aan toe
Toen bij Deken/Pastoor Cassee in juni 2019 longkanker
werd geconstateerd en de
eerste chemobehandeling
resulteerde in een longontsteking, werd voor zijn leven
gevreesd. De chemobehandelingen werden gestopt en de
longontsteking werd na enkele weken bedwongen. Ton is
ruim negen maanden termi-

naal ziek geweest, maar dat
heeft hem er niet van weerhouden heel veel mensen
persoonlijk op de Pastorie
van de Mariakerk te ontvangen. Ook vergaderingen in de
regio bleef hij bezoeken. Zelfs
tijdens de laatste vergadering van het Bestuur van het
samenwerkingsverband op
4 maart jl. in Castricum was
hij nog persoonlijk aanwezig
om de nieuwe Deken Floris
Bunschoten te begroeten en
hem ‘een hart onder de riem
te steken.’
Wij zijn mensen van Pasen
‘Je bent geroepen en gewijd
reeds vele jaren geleden, om
herder naar Gods hart te zijn

werd met en voor jou gebeden.’ Met deze woorden heeft
het Locatieteam Heemskerk
afscheid willen nemen van
zijn dierbare Deken en Pastoor Antonie Maria Cassee.
Als samenwerkende parochiegemeenschappen zijn we
uitermate dankbaar voor hetgeen hij voor mensen in onze
Parochies heeft betekend. Als
mensen van Pasen geloven
wij dat onze herder met ons
verbonden blijft. Mogen we
daarbij troost, hoop en moed
putten uit die prachtige bron
van vreugde: de liefde voor
Jezus Christus!
Bert Jan Rozestraten

REGIONIEUWS VORMSELGROEP – KRUISWEG VAN JEZUS
Ook wij hebben de Vormselbijeenkomsten deels moeten
verschuiven, maar ook deels
anders ingericht. Het is hartverwarmend om te zien dat
wij toch met de vormelingen
bijeen konden komen.
Op woensdag 8 april jl. hebben wij een virtuele groepsbijeenkomst met de vormelingen
en de werkgroep gehouden
over de Kruisweg van Jezus.
De jongeren kregen via de
mail een uitnodiging om zich
aan te melden via de computer; zij konden ook inbellen
via de telefoon, zodat zij mee
konden luisteren, mocht het
aanmelden via de computer
niet lukken.
Kapelaan Teun had een presentatie van de Kruisweg van
Jezus gemaakt die wij met
elkaar gingen bidden. We

gingen samen langs de 15
kruiswegstaties van de Mariakerk in Heemskerk. De staties vertellen het verhaal van
wat Jezus heeft meegemaakt
op Goede Vrijdag. Wij konden elkaar zien en wij konden
elkaar horen. Afsluitend zongen wij met elkaar het lied “U
zij de glorie”. Het was prachtig en hartverwarmend! De
jongeren die er niet bij konden zijn, hebben wij de volgende dag het filmpje alsnog
doorgestuurd, zodat ook zij
de Kruisweg konden bidden.
U kunt ook de Kruisweg
bidden. Het filmpje ´Kruis-

weg voor kinderen´ kunt
u terugvinden op YouTube
https://www.youtube.com/
watch?v=GzxaNqSBwE8.
Op YouTube kunt u ook zoeken naar ‘Teun Warnaar’. U
treft hier dan o.a. het filmpje
´Kruisweg voor kinderen´ aan.
Wij hopen op 12 juni weer
met de vormelingen bij elkaar
te kunnen komen om het
thema Pinksteren met elkaar
te vieren. Mocht bij elkaar
komen niet lukken, dan doen
wij dat weer virtueel, net als
op 8 april!
Tot slot: de Vormselviering is
verplaatst naar zaterdag 24
oktober om 19.00 uur in de
Onze-Lieve-Vrouwe-Geboortekerk te Uitgeest. U bent van
harte welkom!
Pina Russo-Contino

KICA-NIEUWS
Deze tijd van corona doet ons
denken aan het verhaal van
Jozef. Deze zoon van Jacob
werd in een put gegooid en
door zijn broers verkocht aan
handelaren. De tijd van verdriet en isolement ging voor
Jozef door in Egypte waar hij
in de gevangenis belandde tot
hij er weer uitgehaald werd
om de dromen van de Farao
te verklaren. Deze gave was
aan hem door God gegeven
en zo redde hij Egypte en
de omringende landen van
de hongersnood. Hij werd
onderkoning van Egypte en
toen de hongersnood bij het
land van zijn vader en broers
uitbrak gingen de broers van
Jozef naar Egypte om graan
te kopen.
Het verhaal van deze wederontmoeting is heel mooi.
Eerst herkennen de broers
Jozef niet, maar wanneer ze
zich realiseren dat hij het
is en hij nu macht heeft in
Egypte, worden ze bang voor
de represailles. Maar Jozef
wil zich verzoenen met de

paashazen die naar de verzorgingshuizen gaan, priesters
die zo veel moeite doen om
het Woord van God naar ons
te brengen.

broers en zegt: “Ik ben Jozef,
de broer die jullie aan Egypte
verkocht hebben. Je hoeft
niet zo terneergeslagen te zijn
en jezelf niet meer te verwijten dat jullie mij dit hebben
aangedaan, want God heeft
mij voor jullie uitgezonden
om jullie in leven te houden”
(Genesis 45, 4-5). Jozef was
er zeker van dat God iets
goeds had doen uitkomen uit
het kwaad dat de broers hadden gedaan.
In deze Coronatijd zien we
ook steeds de goede dingen
uitkomen: we zien het op het
nieuws, lezen het in de krant
en ook op onze eigen Facebook-pagina’s zien we jongeren die willen helpen tegen
eenzaamheid van ouderen,

We zijn door deze voorbeelden geïnspireerd en de KiCaClub ging ook op pad. De kinderen hebben in de loop van
de meivakantie een envelopje
thuis ontvangen, met een
groet van ons allemaal, een
tijdschriftje met een Bijbelverhaal, een knutsel en een
puzzel. We hebben gevraagd
om de oplossing van de
puzzel terug te mailen en de
allerkleinsten mochten een
foto sturen van hun knutselwerkje als het af is. Iedereen
die mee deed heeft kans op
een leuk prijsje!
Groetjes van ons allemaal,
Pilar Casanova
NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE
VERNIEUWDE WEBSITE VAN
ONZE PAROCHIE:

www.laurentius-maria.nl

YOUTH0251 - JONGERENACTIVITEITEN ANDERS,
MAAR GAAN WEL DOOR!
Uiteraard merken we de
coronamaatregelen ook bij de
jongerenactiviteiten, maar we
gaan wel door! Heel mooi was
het initiatief van de jongeren
rond Palmzondag en Pasen
(u kunt hieronder een verslagje lezen over deze acties).
Het was heel mooi om de
dankbare reacties te zien!
Ook de jongeren “bijeenkomsten” worden weer opgepakt!
Niet in fysieke gezamenlijkheid, maar wel via videoverbinding. Met de vormelingen
is in de Goede Week via
video de Kruisweg van Jezus
gebeden, eindigend met de
belofte van de Verrijzenis.
Het was heel mooi om te zien
dat er ook veel jongeren op
Goede Vrijdag naar de open

kerk waren gekomen om stil
te staan bij het lijden van
Jezus. Ook op andere dagen
dat de kerk open is, komen er
jongeren om te bidden, een
kaarsje aan te steken bij en
voor de aanbidding van het
Allerheiligste.

aandacht gegeven aan het
Sacrament van de Biecht en
Eucharistische Aanbidding.
We kregen heel mooie reacties en ook suggesties voor
andere ideeën in deze tijd
dat we niet bij elkaar kunnen
komen. De jongeren krijgen
informatie hierover via e-mail.
Krijg je die nog niet, maar wil
je weten wat we doen?
Je kunt je aanmelden bij
sindo@xs4all.nl.

Op Barmhartigheidszondag
(zondag na Pasen) heeft onze
Parochie op verzoek van het
jongerenpastoraat van het
Bisdom een uitzending op
YouTube verzorgd. Daarin
Dus: jongerenactiviteiten …
hebben we verteld over de
wordt vervolgd!
betekenis van barmhartigheid
en hoe we daarover kunnen
Sindo Nuñez
lezen in de Bijbel. De Barmhartigheid van God wordt voor
ons zichtbaar in de Sacramenten en op deze avond
hebben we in het bijzonder

YOUTH0251: TERUGBLIK ACTIE PALMZONDAG EN PASEN
Gelukkig was het mooi weer.
Daar konden wij mooi van
genieten tijdens onze acties
met Palmzondag en Pasen!
Met een paar jongeren uit de
Parochie hebben we palmtakjes rondgebracht bij de
ouderen en vooral de eenzamen die nu even niet naar de

kerk kunnen. Aan elk takje
zat een kaartje, met daarop
een boodschap, gedichtje
of gebed. We hebben ongeveer 45 adressen aangestipt
en hebben veel positieve
reacties daarop terug gekregen! Ook zijn er palmtakjes
gebracht naar verzorgingste-

In deze tijd van corona kreeg ik een brief van Missio. Hierin
stond het volgende te lezen:
Beste lezer,
“Paus Franciscus heeft bij Missio Pauselijke Missiewerken
een noodfonds ingesteld vanwege de coronacrisis. Hij vraagt
iedereen die de mogelijkheid heeft om te helpen, een bijdrage te storten via de Pauselijke Missiewerken in elk land.”
Ook in Nederland. U kunt uw bijdrage storten op rekening
NL93 INGB 0000 0087 25.
In een interview met Agenzia Fides, de nieuwsdienst van de
Pauselijke Missiewerken, vertelt Aartsbisschop Dal Tose meer
over het door Paus Franciscus ingestelde noodfonds vanwege
de coronacrisis. Hij heeft daarin ook gesproken over het achterliggende idee van een speciaal noodfonds voor slachtoffers
van het coronavirus in de missiebisdommen.
Missio Pauselijke Missiewerken staat al bijna honderd jaar
ten dienste van de Paus om de lokale geloofsgemeenschappen in de missiebisdommen te steunen. Precies daarom wil
men laten zien dat ook nu de missiewerken “van de paus” er
zijn om te helpen. De gevolgen van deze crisis zullen extra
hard gevoeld worden in landen met een kwetsbare economie,
samenleving en gezondheidszorg. Er zijn dan ook al landen
die Missio om hulp hebben gevraagd. De hulp blijft wel binnen de doelstellingen: het ondersteunen en versterken van
het pastorale werk van de jonge kerken wereldwijd, die nu
ook nog geconfronteerd worden met het coronavirus en zijn
gevolgen.
Eén les hebben we volgens aartsbisschop Dal Toso al geleerd:
we zijn allemaal met elkaar verbonden, waar we ook wonen
op deze wereld, we behoren allemaal tot dezelfde menselijke
familie. Hij voegt daar aan toe: “Ik geloof dat we sterker de
behoefte aan gebed ervaren. Waar we op onze grenzen stuiten, verschijnt God in al zijn kracht, omdat - als parafrase op
het Hooglied - de God van liefde sterker is dan de dood.”
Lydia Vergouw-Dufrenne

huizen om zo nog meer mensen te bereiken. Dat alles
in goed overleg en zo veilig
mogelijk.
Vervolgens Pasen zelf. Het
idee kwam om paaseitjes
rond te brengen en zo de
mensen een Zalig Pasen te
wensen. En daarbij hoort
natuurlijk ook de paashaas,
zelfs twee! Geschminkt en in
een prachtig pak gingen op
Eerste Paasdag twee paashazen en een aantal jongeren op pad om de mensen te
voorzien van paaseieren en
een zalig Pasen! Ook weer de
45 adressen en bovendien
hebben we een hele mand
vol afgegeven bij Huize Sint
Agnes en Heemswijk.
Alles is goed gegaan en we
hebben dan ook al veel positieve reacties gekregen! En ik
ben erg blij dat we dit gedaan
hebben! Nogmaals bedankt
aan iedereen die geholpen
heeft met beide acties.
Niels Bleeker

OPENINGSTIJDEN
KERKHOF:
van 9.00 tot 17.00 uur

ROUWBEGELEIDING
Voor rouwbegeleiding kunt
u contact opnemen met
Elsa Heyblok, tel.: 236156
of met Hennie Schouws,
tel.: 236845.

UIT HET BESTUUR

Met vijf leden van het Locatieteam Heemskerk konden
we op 2 april in de Grote
Zaal van het Parochiecentrum Laurentiuskerk op
gepaste afstand toch nog
met elkaar vergaderen. Door
het overlijden van emeritusDeken en Pastoor Ton Cassee en alle beperkingen die
ons in dit corona-tijdperk
worden opgelegd was het
goed om elkaar te zien en
te inspireren.
Nadat uitvoerig werd stilgestaan bij het heengaan van
onze dierbare Pastoor en
emeritus-Deken, sprak penningmeester Hans Duin een
gebed uit: ‘Help ons dan
en troost ons’. We bidden
samen voor iedereen die
getroffen is door het coronavirus, voor hun naasten
en voor iedereen die
om hen geeft.
We bidden voor artsen en
verpleegkundigen en voor
iedereen die in de zorg
werkt. Bescherm hen, leid
hen, sta hen bij. We bidden
ook voor onszelf, dat we
niet alleen aan ons eigen
belang denken, maar dat
we de nabijheid en liefde
van God mogen ervaren, en
we steeds weer manieren
vinden om elkaar tot steun
te zijn.
Overleg pastores
Op 9 april kwamen ook de
Pastores bijeen om met
elkaar stil te staan bij het
overlijden van hun inspirator
en coach Ton Cassee. Pastoor Kaleab benadrukte dat
hij weliswaar na het overlijden van Ton Cassee de
verantwoordelijke Pastoor
voor onze regio is, maar dat
hij graag als gemeenschappelijk Pastoraal team wil
opereren.
In deze tijd van sociale onthouding en opschorten van
kerkelijke vieringen achten
de Pastores het van belang
dat we mensen hoop en vertrouwen geven. Dat kan bijvoorbeeld door het digitaal
bijwonen van een Heilige
Mis via YouTube, telefonisch
contact, videobellen of het
bidden van de rozenkrans
via Skype. Ook het openhouden van onze kerken
voor parochianen voor het
opsteken van een kaarsje,
een biechtgesprek of om
even stil met God te zijn
helpt. De Pastores hechten
eraan het teamoverleg in de
toekomst te continueren.

Het eerstvolgende Pastoresoverleg is op donderdag 7
mei in Uitgeest.
Restauratie glas-in-loodramen Laurentiuskerk
Op 7 en 8 april hebben
enkele aannemersbedrijven
onder het toeziend oog van
Bouwadvies Groot Holland
en koster Wout de Reus met
een hoogwerker zelf de staat
van de glas-in-loodramen
van de Laurentiuskerk kunnen inspecteren.
Op 23 april heeft de aanbesteding plaatsgevonden en
is bekeken aan welke aannemer deze aanzienlijke restauratie wordt gegund. Daarna vragen wij het Bisdom de
Parochie te machtigen om
deze restauratie te laten uitvoeren. Een dure klus, die
ten dele door zowel het Rijk
als de Provincie Noord-Holland wordt gesubsidieerd.
Rekening &
Verantwoording 2019
Penningmeester Hans Duin
geeft een nadere toelichting
op de Rekening & Verantwoording over 2019. Ten
opzichte van de twee voorgaande jaren werd de dotatie aan de voorziening Groot
Onderhoud fors verhoogd
in verband met de voorgenomen restauratie van de
glas-in-loodramen van de
Laurentiuskerk. Door hogere
‘Bijdragen parochianen’ werd
desalniettemin een bescheiden positief exploitatieresultaat geboekt. Daarnaast
was in 2019 sprake van een
forse vermogenstoename in
verband met de koersstijging
van de beleggingsportefeuille. Deze toename is in 2020
evenwel al weer verdampt
vanwege de koersval in
coronatijd. Kijkend naar de
balans zijn er geen immateriële activa opgenomen.
Maar het belangrijkste
actief, dat niet in geld is uit
te drukken, is het omvangrijke vrijwilligerskorps dat
onze Parochie ‘rijk’ is. Al
die mannen en vrouwen die
zich dag-in, dag-uit inzetten
voor hun Parochie zijn van
onschatbare waarde of om
in boekhoudtermen te blijven: onze belangrijkste
‘stille reserve’!
Dank voor uw inzet in 2019!

Bert Jan Rozestraten
(gedelegeerd voorzitter)

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN
druk in de maand september.
Vandaar dat we de Eerste H.
Communie-zondag verplaatst
hebben naar zondag 25 oktober in de Mariakerk om 11.30
uur.

We zijn gezegend met het
gebruik van de social-mediavoorzieningen die er zijn. Zo
konden we de Goede Week
en de Paasvieringen die door
Kapelaan Teun op YouTube
waren gezet thuis volgen. Dat
was erg fijn!
Wat een rare tijd is het! In
deze maand zouden we de
Eerste H. Communievieringen
hebben. Maar die zijn uitgesteld tot na de zomervakan-

75 JAAR
BEVRIJDING LIED VAN DE
VRIJHEID
Een godsgeschenk,
ons in de hand gelegd,
Is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar geen recht.
Bewaard, gekoesterd en
weer doorgegeven,
Zo vindt het zaad de
ruimte van het leven.
Want vrijheid is
geen wildernis,
geen vrijplaats voor
geweld,
maar zaad en woord,
gezaaid, gehoord,
een vruchtbaar,
open veld.
Die vrijheid vraagt van
ons gehoorzaamheid,
niet aan een leider,
macht of majesteit,
maar aan de bron, het
hart van ons geweten,
de stem van God, de
moeder van het leven.
In vrijheid klinkt
een lied dat zingt
van wederzijds respect
voor wie je bent,
gezien, gekend
als vrouw, als man, als
mens.
René van Loenen
Lied gebaseerd op de
twee pijlers van vrijheid
in de ogen van
Dietrich Bonhoeffer:
verantwoordelijkheid en
gehoorzaamheid
Melodie: O Heer, die daar
des hemels tente spreidt
uit: Adriaan Valerius,
Neder-landsche Gedenckclanck (1626)

Ondertussen blijven we met
elkaar in contact!
tie. Omdat er weer allerlei
activiteiten opgestart moeten worden, wordt het erg

Namens de Kapelaan en de
Stuurgroep Eerste H. Communie,
Mariëtte Sinkeldam
(tel. 06-42366655)

OPEN MARIAKERK EN
UITZENDING EUCHARISTIEVIERING
De Mariakerk is in deze
periode van de coronacrisis open voor persoonlijk
gebed en het opsteken van
een kaarsje op woensdagen van 9.00 -11.00 uur
en op vrijdagen en zondagen van 15.00 - 17.00 uur.
Op zondagen staat het Allerheiligste Sacrament ter aanbidding uitgesteld. Ook zendt kapelaan Teun Warnaar vanuit Uitgeest driemaal per week een Eucharistieviering uit
via internet. Deze vieringen zijn gemakkelijk te bekijken
via onze website: laurentius-maria.nl.

60+?
WORD DAN LID VAN KBO HEEMSKERK
De KBO (Katholieke Bond
voor Ouderen) is een maatschappelijke belangenorganisatie van en voor senioren,
van wie er velen parochiaan
zijn van onze Parochie, en
wordt bestuurd door vrijwilligers.
De KBO werkt samen met de
PCOB (Protestants-Christelijke Ouderen Bond) en samen
hebben zij ook landelijk een
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 3 24
per jaar. Aanmelden kan bij
J. van Eerden, tel.: 675 859
of per e-mail: hans@timmer.
com (secretaris).

SLUITINGSDATA
KOPIJ HELM
Nr. 10 (juni-aug.) 18 mei
Nr. 1 (sept.)
17 aug.
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

LOURDESWERK HEEMSKERK
Ik moet u helaas vertellen
dat onze Lourdesreis in de
maand mei kan doorgaan en
ook onze plantenverkoop gaat
niet door wegens de coronacrisis. Voor de reis naar Lourdes hadden we al een flink
lijstje met pelgrims, maar dat
bewaren we voor volgend jaar
mei als alles hopelijk weer
normaal is.

Uit het Rouwboek
26 mrt. Jacobus Beentjes
(90)
Plesmanweg 1,
App. 716, Beverwijk
30 mrt. Antonie Maria
Cassee (75)
Spoellaan 1
31 mrt. Elisabeth KorverHenneman (96)
Pres. Kennedypl. 309,
Beverwijk
3 april Hendrika Stengsvan Egmond (91)
Huize St. Agnes,
App. 109
7 april Hillegonda van
Herpen-v.d. Linde (89)
Joh. Poststraat 46
8 april Elisabeth Veldboervan Westen (80)
Fokkerlaan 99,
Beverwijk
8 april Justus van Egmond
(86)
Creutzbergln. 104b,
Beverwijk

Onze eerste activiteit is nu de
fietstocht in september van
dit jaar en de kien-middag
rond Kerst.
U moet dus nog even geduld
hebben, maar ik houd u op
de hoogte.
Joke Hoogeland

Pastoor Kaleab Masresha
Shiferaw, voorzitter
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd 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

NOODFONDS HEEMSKERK
In financiële noodsituaties: Tel: (06) 16 57 09 46
Gironr.: NL10 INGB 000.8030.664

Pastoor Kaleab Masresha
Shiferaw, voorzitter
Bert Jan Rozestraten,
gedelegeerd voorzitter,
Rita Dufrenne, lid
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

Kerkbijdrage
Eind maart jl. is de stand
gekomen op 3 52.710,43.
Voor deze – juist in deze tijd
– onmisbare steun aan uw
Parochiegemeenschap onze
oprechte dank!

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.

R.K. Parochie
H. Laurentius/
H. Maria
Pastoraal team
Pastoor Kaleab Masresha
Shiferaw (tel.: 06-18831825)
Kapelaan Teun Warnaar
(tel: 06-13997625)
Pastor Anton Overmars
(tel.: 06-28963045)
Diaken Marcel de Haas
(tel.: 06-30539841)
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.
Laurentiuskerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL65 INGB 0000 114474
Mariakerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL20 INGB 0000 195503
Bankrekening beide kerken
NL34 RABO 0363 461450

