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PASTOR JAN VAN DER LINDEN - 
65 JAAR PRIESTER

in Waarland en omstreken’. 

Voor die laatste activiteit is 
hij wel afhankelijk van vervoer 
door anderen, want hij rijdt 
sinds een klein akkefietje 
geen auto meer. Overigens 
heeft hij nog wel gepro-
beerd twee keer rijexamen te 
doen, maar de omgeving van 
Haarlem is nu eenmaal wat 
minder overzichtelijk dan de 
wegen in onze omgeving.

… maar ook als schrijver
Ook in deze tijd, waar veel 
mensen aan huis zijn gekluis-

‘Priester, dat ben je voor eeuwig, doen wat je kunt 
tot aan je dood’. Aan het woord is Pastor Jan van der 
Linden. Hij hoopt in de zomer van dit jaar 89 jaar te 
worden. Op donderdag 4 juni is het 65 jaar geleden 
dat Pastor Jan in een groep van dertig wijdelingen tot 
priester werd gewijd. Hij hoopt de zondag erna (7 juni) 
toch nog in een feestelijke viering voor te kunnen gaan. 
Maar of dat gaat lukken is, zoals heel veel in deze  
coronatijden, uiterst onzeker.

terd, is Pastor Jan nog steeds 
actief. Hij begeleidt nog een 
drietal bijbelgroepen en is 
bezig met het schrijven van 
een nieuw boek waarbij het 
Evangelie centraal staat. Hij 
verzorgt in samenwerking met 
Pastoor Henk Niesten van de 
Apostelkerk ook nog Alpha-
cursusavonden. 

Hij laat mij een exemplaar  
van zijn laatste boek 
(‘Spreekt God nog tot ons?) 
zien. Het boek gaat in op het 
Oude Testament, waarin tal 
van vragen die mensen rond 
de bijbel hebben, aan bod 
komen.

Een krachtige toespraak 
van de koning
We spreken over 75 jaar vrij-
heid. Ik vraag hem wat hij van 
de toespraak van koning Wil-
lem-Alexander vond op 4 mei 
op de Dam. ‘Heel indrukwek-
kend, hij was echt zichzelf, 
meelevend ook.’ Opmerkelijk 
vond Pastor Jan de onver-
hulde kritiek van de koning 
op zijn overgrootmoeder Wil-
helmina. Burgers in nood 
voelden zich tijdens de oorlog 
in de steek gelaten, onvol-
doende gehoord, onvoldoende 
gesteund. Waarom hebben 
omstanders zonder vorm van 
protest het wegvoeren van de 
Joden uit Amsterdam toege-
staan?

Dat het oorlogsverleden voor 
Pastor Jan nog steeds ‘leeft’ 
mag duidelijk zijn als hij ver-
telt over die moeilijke periode 
1940-1945, waarin het gezin 
Van der Linden, bestaande uit 
vader en moeder en 11 kin-
deren en woonachtig in Haar-
lem probeert het hoofd boven 
water te houden. 

Aangrijpende 
gebeurtenissen
Jan herinnert zich nog goed 
hoe destijds in zijn woon-
plaats een NSB’er werd dood-
gestoken. De dader werd 
gefusilleerd. Ook een andere 
NSB’er werd door het verzet 
neergeschoten. Hij stond op 
het punt een aantal men-
sen te verraden. De Duitsers 
dreigden met represaillemaat-
regelen en wilden de Haar-

lemse kathedraal verwoesten. 
Uiteindelijk besloten ze tien 
mannen dood te schieten en 
daarnaast werden vier huizen 
op de Westergracht, tegen-
over de kathedraal, in brand 
gestoken. Jan liep net over de 
brug toen met loeiende sire-
nes de brandweer kwam aan-
rijden om de huizen ernaast 
nat te houden. Aangrijpende 
gebeurtenissen voor de jonge 
Jan, die 75 jaar later nog 
steeds helder op zijn netvlies 
staan.

Hij vertelt hoe hij samen met 
twee oudere broers gedu-
rende de hongerwinter naar 
de Noord is gefietst om aard-
appelen te halen. Hij besloot 
daar nog een tijdje te blijven 
om te kunnen overleven en 
te studeren. Het is in deze 
oorlogsperiode dat Jan besluit 
om Priester te worden. In 
1943 is hij in het seminarie 
Hageveld, afdeling Westwoud, 
met zijn priesteropleiding 
gestart.

Van kapelaan in Spanbroek 
en Bennebroek tot …
Na zijn priesterwijding werd 
Jan als Kapelaan in Span-
broek aangesteld. Daar heeft 
hij twee jaar gewerkt. Span-
broek werd vervolgens ver-
ruild voor Bennebroek (3,5 
jaar). Vervolgens volgde voor 
een periode van 14 jaar de 
Parochie St. Pancratius in 
Castricum. 

Het waren de turbulente jaren 
60 en 70. De jaren van de 
hippies en de ‘flowerpower’, 
maar ook de jaren waarin 
door paus Johannes XXIIIe 
het Tweede Vaticaans Con-
cilie werd afgekondigd. Tal 

van veranderingen werden 
doorgevoerd in de rooms-
katholieke kerk: de gelovigen 
werden meer bij de liturgie 
betrokken, onder meer door 
het toestaan van het gebruik 
van de volkstaal in plaats van 
het Latijn. De Kerk aanvaard-
de de democratie en de vrij-
heid van godsdienst. Jonge-
renkoren, die veelal ritmische 
muziek ten gehore brachten, 
schoten als paddenstoelen uit 
de grond. 

Jan werkt van 1975 tot 1981 
in Wijk aan Zee. Het is de 
plaats van zijn eerste Pas-
toorsbenoeming, waar hij 
nauw samenwerkt met Pater 
Jan den Ouden, Pastor Bertus 
Stuifbergen en Deken Alfred 
de Weijer. 

… Pastoor in Waarland  
en Deken van Schagen
In 1981 wordt Jan van der 
Linden Pastoor van de Paro-
chie St. Wulfram in Waar-
land, een Parochie die nauw 
samenwerkt met die van 
Nieuwe Niedorp en ’t Velt. 
In 1987 wordt hij tevens 
benoemd tot Deken van 
Schagen, hetgeen hij tot aan 
de dekenale herindeling in 
1997 blijft. 

Het is inmiddels al bijna 19 
jaar geleden dat pastor Jan 
met emeritaat ging en zich in 
Heemskerk vestigde. Sinds 
2009 is hij meegegaan op 
bedevaartreizen naar Lour-
des, soms wel twee keer 
per jaar (met een groep uit 
Heemskerk en een groep 
uit Castricum). De fotoboe-
ken worden erbij gehaald. 

Nog steeds als priester 
actief …
We spreken elkaar ‘op gepas-
te afstand’ bij Pastor Jan 
thuis, in zijn gezellige appar-
tement aan de Maerelaan. 
‘Doen wat je kunt doen’ was 
tot de coronacrisis uitbrak 
nog steeds heel veel. Hij 
begint met de eerste opsom-
ming: ‘voorgaan in Huize St. 
Agnes, donderdagochtend 
in de Mariakerk, maandag-
avond in de Laurentiuskerk, 
vieringen in de Goede Raad 
(Beverwijk), Santmark en de 
Boogaert (Castricum), invallen 
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OPENINGSTIJDEN PAROCHIE-
SECRETARIAAT IN ZOMERMAANDEN

In juni, juli en augustus is het Parochiesecretariaat 
alleen geopend op dinsdag- en vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. Gemaakte afspraken in deze 

periode vinden gewoon doorgang.

Nieuwe afspraken kunnen weer gemaakt worden vanaf 
dinsdag 1 september en het Secretariaat is dan weer 

geopend van maandag t/m woensdag en vrijdag 
van 9.30 tot 12.30 uur (donderdag gesloten).



Meer mensen op zoek 
naar God?
Vanuit heel veel parochie-
kerken, kloosters en kapel-
len worden er vieringen van 
de Eucharistie uitgezonden 
via allerhande streamings-
diensten. Blijkbaar voorziet 
dit in een grote behoefte 
nu het nog steeds niet 
mogelijk is om in kerken 
samen te komen om te bid-
den en de heilige Mis te 
vieren. 

Ook u zult waarschijnlijk 
via de radio, televisie of via 
YouTube verbonden zijn en 
zo mee kunnen bidden en 
vieren. Bij veel van de uit-
zendingen die er zijn zie je 
dat er veel meer mensen 
kijken dan dat er normaal 
in de kerk komen. 

Terwijl ik dit schrijf zie ik 
dat laatst op een dinsdag 
de H. Mis vanuit de kathe-
draal St. Bavo in Haarlem 
door 485 mensen is beke-
ken. Zoveel mensen komen 
er op een gewone dinsdag 
niet naar de kerk. Ook de 
H. Mis die Kapelaan Teun 
Warnaar op woensdag, vrij-
dag en zondag, via zijn You-
Tube kanaal live uitzendt 
wordt goed bekeken. 

Voor mij als priester is het 
bijzonder onnatuurlijk om 
de Eucharistie te vieren in 
een lege kerk en dat je in 
een camera staat te kijken, 
wetende dat mensen thuis 
zitten te kijken maar er niet 
echt contact is. Ik ben wel 
blij te weten dat er velen 
zijn die meebidden en via 
de media verbonden zijn 
met de kerk, maar bovenal 
in gebed met God.

Zijn er nu tijdens de corona- 
crisis meer mensen op zoek 
naar God? 

Samen bidden en vieren
Laten we hopen en bid-
den dat de beperkingen 
die momenteel van kracht 
zijn ook voor kerkdiensten 
spoedig verruimd wor-
den. Helaas is daar op het 
moment van schrijven nog 
geen duidelijkheid over. 

Er gaat toch niets boven 
gewoon in de kerk samen 
komen om te bidden en te 
vieren.

De nood is groot
Door de coronacrisis zijn 
veel mensen in financiële 

en praktische moeilijk-
heden terecht gekomen. 
Regelmatig kom ik bij de 
zusters van Moeder The-
resa in Amsterdam. Zij 
verzorgen voor hen die het 
nodig hebben dagelijks 
een warme maaltijd. Vóór 
de coronacrisis waren dat 
door de week gemiddeld 
65 mensen per dag en op 
zondag 120. Vanaf de grote 
beperkingen door het coro-
navirus komen er door de 
week nu 140 en op zondag 
250 mensen om een war-
me maaltijd te halen. 

De nood is groot. De zus-
ters moeten deze maaltij-
den bereiden met dat wat 
zij krijgen, en door een 
wonder zijn er steeds weer 
mensen die eten brengen 
wat over blijft in winkels of 
groothandels. Ook bren-
gen mensen geld zodat de 
zusters soms iets kunnen 
kopen zoals eieren of vlees. 

Mocht u de zusters willen  
helpen met producten 
of financieel laat het mij 
weten. Bijna elke vrijdag 
ben ik daar om 8.00 uur.

Verhuizingen
Na het overlijden van onze 
geliefde pastoor en oud-
Deken Ton Cassee is de 
pastorie bij de Mariakerk 
leeg gekomen. Binnenkort 
zal Kapelaan Teun Warnaar 
samen met Priester Tes-
fayohanes verhuizen naar 
de pastorie, zodat ook deze 
weer bewoond zal zijn. Eind 
augustus zal ik dan ver-
huizen van Bergen naar de 
pastorie van Uitgeest. 

Als ik dan in Uitgeest woon, 
wonen alle pastores van de 
samenwerkende parochies 
binnen het parochiegebied. 
Ik kijk er naar uit om te ver-
huizen. 

Met de aanstaande ver-
huizingen veranderen de 
werkzaamheden van de 
pastores en de verdelingen 
hiervan niet.

Van harte wens ik u een 
mooie Pinksteren en Gods 
liefdevolle zegen.

Anton Overmars pr.

Op 12 juni hebben wij de 
groepsbijeenkomst met de 
vormelingen omtrent het 
thema “Pinksteren” gepland 
staan. 
Hoewel wij nog volop bezig 
zijn de vormelingen voor te  
bereiden op het sacrament  
van het H. Vormsel op 24 
oktober is ook al de ouder-
avond bekend voor de 
nieuwe groep vormelingen 
2020/2021. Dit is woensdag-
avond 7 oktober in de Espla-
nadezaal van de Mariakerk 
om 19.30 uur.
Ik wens u alvast een fijne 
zomer!

Pina Russo-Contino

In deze moeilijke tijden van 
de corona-crisis willen wij een 
beroep op u doen voor de  
cliënten van de Voedselbank. 

Vanaf begin juni hebben wij 
bijna geen voorraad meer om 
uit te delen aan de mensen 
die een pakket krijgen en 
kunnen wij momenteel geen 
grote aankopen doen bij de 
supermarkten aangezien zij 
ook minimale voorraad heb-
ben en wij mogen geen inza-
meling houden bij de super-
markten vanweg corona.

De vraag is of u, als u bood-
schappen gaat doen, mis-
schien iets extra’s voor de 
cliënten van de Voedselbank 
wilt kopen en dit in een krat 

wilt leggen in de beide ker-
ken, zodat wij de mensen 
toch een volwaardig pakket 
kunnen blijven aanbieden. 
Hiervoor vragen wij houdbare 
producten, zoals rijst, pasta, 
saus, soep in pak of blik, 
groenten in pot of blik, was-
middel, afwasmiddel, muesli, 
cruesli, crackers, broodbeleg 
in pot of blik. 

U mag het ook afgeven op 
donderdagmiddag in de loods 
van de Voedselbank IJmond, 
Hilbersplein 18 te Beverwijk.

Alvast hartelijk dank voor uw 
gift! 

Namens Bestuur 
Voedselbank IJmond

REGIONIEUWS 
H. VORMSEL

OPROEP VOOR VOEDSELBANK

NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE 

VERNIEUWDE WEBSITE VAN 

ONZE PAROCHIE:

www.laurentius-maria.nl

Het is overduidelijk dat ook 
deze reizen naar Lourdes een 
grote indruk op hem hebben 
gemaakt. ‘Prachtige volle 
kerken, met 20.000 men-
sen in de Pius X basiliek, de 
grootste kerk van Lourdes in 
Frankrijk’. 

De laatste tijd gaat het lopen 
Pastor Jan wat minder goed 
af, dus hij was blij dat hij 
vorig jaar af en toe in een 
rolstoel werd rondgereden. 
‘Maar ik ging er af en toe 
ook even uit hoor!’, roept hij 
strijdvaardig.

Een gedeelde passie
‘Helaas dit jaar geen vakantie 
voor mij.’ Zijn reis naar Lour-
des ervaart hij als vakantie. 
‘Maar ik hoop dat het volgend 
jaar wel weer kan.’ 
De Lourdespassie deelt hij 
samen met de onlangs over-
leden emeritus-Deken Ton 
Cassee. ‘Ik had een goede 
band met Ton als collega. We 
zijn allebei niet zo precies op 
de regeltjes, maar zochten 
naar een juist evenwicht tus-
sen de regels en de pastorale 
zorg. Een ander mag je niet 
zomaar kwetsen of veroor-
delen. Ieder mens heeft zijn 
eigen geweten, laten we dat 
oordelen maar aan God over.’ 

Proficiat 
Na een gesprek van anderhalf 
uur fiets ik het interview over-
denkend naar huis. Mooi dat 
je op deze leeftijd nog steeds 
zo in het leven kan staan! 

Helaas kon ik pastor Jan niet 
verzekeren of er in juni een 
echte jubileumviering in zit. 
Het minste wat ik kan doen 
is hem oprecht van harte 
feliciteren. Beste pastor Jan 
van der Linden, namens de 
Heemskerkse parochie en 
onze regio van harte proficiat 
met de halteplaats van  
65 jaar! 

Bert Jan Rozestraten
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BEPERKT AANTAL PERSONEN 
IN VIERINGEN
Na 1 juni mogen er - onder voorbehoud - weer vieringen in 
onze beide kerken worden gehouden, waar wij natuurlijk 
erg blij mee zijn. Echter, in de maand juni mogen er 
maximaal 30 personen per viering worden toegelaten in 
de kerk onder de geldende corona-maatregelen. 

Voor de maanden juli en augustus is - wederom onder 
voorbehoud - het toegestane aantal personen in de 
kerk verruimd naar 100 personen. Wel geldt dan ook de 
corona-maatregel van de 1,5 meter afstand in de kerk en 
in/tussen de kerkbanken. Dit houdt in dat er maximaal 65 
kerkgangers kunnen worden toegelaten.

Daarom willen wij u vragen het Parochiesecretariaat te 
laten weten naar welke viering u wilt komen. Hiermee 
weet het secretariaat exact hoeveel personen naar een 
viering willen komen. Het toegestane aantal kerkgangers 
wordt dan niet overschreden en er hoeft niemand de 
toegang tot de kerk geweigerd te worden. Bij aanmelding 
worden er ook gezondheidsvragen gesteld, bijvoorbeeld of 
u verkouden bent. 

U kunt zich opgeven via ons Parochiesecretariaat: 
tel. 23 22 20 tijdens onze openingsuren. In de vakantie-
maanden juni/juli/augustus is dat: dinsdagochtend en 
vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

Parochiesecretariaat

In de vorige Helm stond dat 
de reis naar Lourdes kon 
doorgaan, maar daar had het 
woordje ”niet” tussen moeten 
staan. Sorry hiervoor. 

Door de corona is niets meer 
zeker, maar hopelijk gaat 
de fietstocht op zondag 13 
september wel door. Vanaf 
11.00 uur kunt u starten bij 
de ijssalon Max O l̀arry. Daar 
krijgt u een sticker en dan 
fietst u door de duinen of 
over de Rijksstraatweg naar 
Johanna’s Hof. Daar zit Bets 
Portegies en van haar krijgt u 
een kaartje dat u weer kunt 
inwisselen op de terugweg bij 
de ijssalon, waar u een ijsje 
krijgt en wij van de sponsor 
€ 10! Dus heeft u zin in een 
fietstochtje? Doe heerlijk 
mee! Tot ziens op 13 septem-
ber!

Joke Hoogeland

LOURDESWERK 
HEEMSKERK



UIT HET BESTUUR

Ondergetekende opent de 
vergadering met het uitspre-
ken van een gebed ‘In Gods 
aanwezigheid’. Daarna ver-
welkomt hij Pastoor Kaleab 
Masresha Shiferaw, die na 
het overlijden van emeritus 
Deken en Pastoor Ton Cas-
see, per 1 april 2020 door 
het Bisdom benoemd is tot 
Pastoor van de zes samen-
werkende Parochies in onze 
regio IJmond-Noord, een 
aanstelling voor onbepaalde 
tijd. 

Lokale caritas instelling 
(LCI)
We verwelkomen Kees van 
Montfort en Sander Zeg-
waard die een toelichting 
geven op de werkzaamhe-
den van de lokale caritas 
instelling (LCI). In deze 
spannende en beangstigen-
de tijden van het corona-
virus is de zorg voor naas-
ten nog groter dan in het 
verleden. Kees en Sander 
zijn samen met Paul Bleeker 
en Remko Ooijevaar nu een 
jaar onderweg om invulling 
te geven aan de caritas-
opdracht, maar ook zij wor-
den sinds half maart belem-
merd in hun mogelijkheden 
om mensen te spreken of te 
ontvangen. 

Het Locatieteam ziet het 
diaconale werkterrein als 
een ‘speerpunt’ en advi-
seert de werkgroep de acti-
viteiten nog meer zichtbaar 
te maken. De Parochie is 
bereid voor 2020 een extra 
financiële ondersteuning 
van € 3.500 voor caritas 
beschikbaar te stellen. Afge-
sproken wordt dat we over 
een jaar samen de activitei-
ten en de besteding van de 
middelen zullen evalueren. 

Zicht op enige  
versoepeling
Het pastoraal team heeft 
inmiddels nadere berichten 
van de Bisschoppen over 
het protocol voor vieringen 
na 1 juni ontvangen. Dit 
protocol moet erin voorzien 
dat waardig en veilig kan 
worden gevierd met inacht-
neming van de coronaricht-
lijnen van de overheid. Het 
vraagt tijd om dit goed in 
detail voor te bereiden. 
Ondertussen zijn wel al de 
nodige beschermingsmidde-
len ingekocht.

Twee nieuwe benoemingen
De voorzitter van het Loca-
tieteam Castricum, Wim van 
der Meer, is met ingang van 

1 juni 2020 door het Bis-
dom Haarlem-Amsterdam 
benoemd tot secretaris van 
het bestuur van het samen-
werkingsverband. Wim 
neemt het stokje over van 
Piet van der Horst, die op 1 
juni zijn werkzaamheden als 
voorzitter zal neerleggen. 

Piet heeft vanaf 1 juli 2014 
de rol van voorzitter van het 
Locatieteam en secretaris 
van het samenwerkingsver-
band meer dan uitstekend 
vervuld. Met grote dank voor 
zijn inzet en deskundigheid 
zullen wij te zijner tijd op 
gepaste wijze afscheid van 
hem nemen. 

Ook in Uitgeest is een ver-
andering geweest. Eind mei 
2020 heeft de voorzitter van 
het Locatieteam Uitgeest, 
Teun Jonker, de voorzit-
tershamer overgedragen 
aan Wim Brugman. Wim 
zit ook in het bestuur van 
het samenwerkingsverband 
waarmee een goede afstem-
ming tussen beide collega's 
extra wordt gewaarborgd. 
Dank aan Teun voor de pret-
tige samenwerking in de 
afgelopen jaren. 

Wim van der Meer en Wim 
Brugman wensen wij veel suc-
ces en bovenal veel plezier 
toe in hun nieuwe functies.

Verhuizingen op komst
Na het overlijden van eme-
ritus Deken en Pastoor Ton 
Cassee zullen Kapelaan Teun 
Warnaar en zijn huisgenoot 
Tesfayohannes Ketema, een 
priester uit Eritrea, vanuit 
Uitgeest naar de pastorie 
van de Mariakerk verhuizen. 
De familie van Ton Cassee 
heeft de afgelopen weken 
hard gewerkt om de ontruim-
de pastorie weer aan het 
bestuur te kunnen opleve-
ren. De komende weken zul-
len er mede met de inspan-
ning van een aantal vrijwil-
ligers de nodige werkzaam-
heden plaatsvinden, maar 
hopelijk lukt het om 1 juli 
a.s. de pastorie voor Kape-
laan Teun en Tesfayohannes 
gereed voor bewoning te 
hebben. De pastorie van Uit-
geest zal door pastor Anton 
Overmars bewoond gaan 
worden. Hij verhuist vanuit 
Bergen, waar hij de huur van 
zijn appartement per 1 sep-
tember heeft opgezegd. 

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

De hele wereld is in de ban 
van het coronavirus. Vele 
mensen zijn besmet en velen 
zijn reeds overleden. Dit is 
op zich al erg genoeg. Er is 
echter ook sprake van grote 
financiële en economische 
zorgen.

Als penningmeester kan ik 
zeggen dat ook onze Paro-
chie er mee te maken heeft. 
Niet in extreme mate, maar 
vanaf 14 maart mochten er 
in onze kerken geen vieringen 
meer plaatsvinden en mocht 
er bij uitvaarten slechts een 
beperkt aantal mensen aan-
wezig zijn. De gebruikelijke 

collecte mocht niet meer 
gehouden worden en ook de 
opbrengst van het kaarsen-
geld nam aanzienlijk af. 
Ook Pasen viel in deze moei-
lijke periode en ook daarvan 
was er dit jaar geen collecte-
opbrengst. Het is natuurlijk 
wel zo dat de kosten van 
energie en dergelijke door 
het geringe gebruik van onze 
kerken afnamen. Maar deze 
daling houdt geen gelijke tred 
met die van de gemiste ont-
vangsten.

Onze Parochie komt niet in 
aanmerking voor enige com-
pensatie vanuit de regelingen 

die de regering beschikbaar 
heeft gesteld. 

Langs deze weg wil ik u vra-
gen om eens na te denken 
over hoeveel u normaliter in 
de collecte had bijgedragen 
en hoeveel kaarsjes u had 
opgestoken. Misschien bent 
u wel bereid om een extra 
gift te doen voor onze Paro-
chie in deze moeilijke tijden. 
Het bankrekeningnummer is: 
NL34 RABO 0363 461 450. 
Ik dank u bij voorbaat voor uw 
extra bijdrage. 

Hans Duin
Penningmeester

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER
EXTRA GIFT IN DEZE MOEILIJKE TIJDEN?

Het zijn ongewone en bizarre tijden. Ik hoop dat u en uw fami-
lie gezond zijn. We kunnen niet samenkomen om ons geloof 
te vieren en velen van ons hebben elkaar al lange tijd niet 
gezien. Nu de vakantieperiode bijna aanbreekt en ons blad 
Helm voor de maanden juni, juli en augustus verschijnt, weet 
nog niemand wanneer we precies weer kunnen samenkomen 
in de kerk. Toch wil ik uw aandacht vragen voor de MIVA-col-
lecte 2020.

In het jaar dat MIVA 85 jaar bestaat, blijft men zo lang moge-
lijk doorwerken aan de bereikbaarheid van zorg voor de meest 
kwetsbaren. Op dit moment worden veel van de vervoersmid-
delen van de organisatie al gebruikt in de strijd tegen Corona. 
MIVA gaat ervan uit dat de MIVA-collecte in de kerk door kan 
gaan. De collecte vindt dit jaar plaats op 29 en 30 augustus 
en is bestemd voor de medische zorg van vluchtelingen in 
Bangladesh.

In 2017 vluchtten ruim 700.000 Rohingya-vluchtelingen van 
Myanmar naar Bangladesh. Sindsdien wonen zij op de grens 
in een van de grootste vluchtelingenkampen ter wereld. Terug 
kunnen ze niet, Bangladesh verder ingaan mogen ze niet. In 
dit uitzichtloze bestaan zorgt pionier Anwar voor deze men-
sen. Een ambulance helpt hem de vluchtelingen te voorzien 
van medische zorg. MIVA trekt zich het lot van deze mensen 
aan en wil Anwar helpen met meer ambulances. 

Indien het in het weekend van 29 en 30 augustus niet moge-
lijk is de MIVA-collecte in de kerk te houden, wil ik u vragen 
het bedrag dat u had willen geven over te maken op rekening-
nummer: MIVA: NL42INGB 0000 0029 50. Alvast heel harte-
lijk bedankt! 

Lydia Vergouw-Dufrenne

Door de maatregelen in 
verband met het coronavirus 
zijn de vieringen van juni 
herhalingen. 
Zondag 7 juni komt de vie-
ring van 09.30 uur vanuit de 
Laurentiuskerk, na deze vie-
ring vertelt Pilar Casanova 
over de bedevaartplaats Zara-
gossa en St. Jacobus.

Zondag 28 juni komt de vie-
ring van 09.30 uur ook vanuit 
de Laurentiuskerk, waarna 
wijlen Deken Ton Cassee uit-
leg geeft over het Hoogfeest 
van Pinksteren. 

In de maanden juli en augus-
tus worden de uitzendingen 
opgenomen op 20 juli en 9 en 
30 augustus. De onderwer-
pen die besproken worden na 
deze vieringen zijn helaas nu 
nog niet bekend. 

De uitzendingen zijn te beluis-
teren op de maandagen 8 
en 29 juni, 21 juli, 10 en 31 
augustus van 20 tot 22 uur 
via de kabel 104.5, via de 
ether 107.4 en tevens digitaal 
op Ziggo kanaal 782.

Ton Putter

HEEMSKERK FM

MARJA BUTER-CASSEE: DANK EN TOT ZIENS!
Na het overlijden van uw Pastoor, mijn broer, heb ik ook persoonlijk van u vele reacties 
ontvangen. Dank hiervoor, dat doet zeker goed. Gedurende 21 jaar ben ik gastvrouw op 
de Pastorie van de Mariakerk geweest. Het waren goede jaren. Vele mensen heb ik in die 
jaren gesproken. Afgelopen jaar ben ik samen met mijn dochter Marleen en schoonzoon 
Jeroen constant op de pastorie aanwezig geweest om zo zorg te kunnen bieden aan mijn 
broer. Het was een waardevol jaar, waaraan ook u hebt bijgedragen. 

Door de omstandigheden heb ik u niet kunnen laten weten dat ik mijn taak als gastvrouw 
per 1 mei heb beëindigd, omdat ik de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt en terug 
ben naar mijn woning in Alkmaar. Op 15 mei heb ik de sleutels overgedragen aan  
Bert Jan Rozenstraten. De pastorie wordt nu gereed gemaakt voor de nieuwe bewoners.

Zeker zal ik menigeen van u nog wel tegenkomen. Immers, mijn man Fred en mijn broer 
Ton, uw Pastoor, hebben hun rustplaats gevonden op het prachtige Laurentiuskerkhof. 

Veel groetjes en dank voor uw vertrouwen in de afgelopen 21 jaar.

Marja Buter-Cassee



Uit het Rouwboek
14 april Hendrik Bol (90)
 Maerelaan 148
25 april Rohan Silva (61)
 Schubertstraat 14
5 mei Theodorus van Son (86)
 A. Verherentstr. 52

Kerkbijdrage
Per eind april jl. is de stand 
gekomen op 3 57.174,16. 
Voor deze - juist in deze tijd - 
onmisbare steun aan uw 
Parochiegemeenschap onze 
oprechte dank! 

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

Parochiebestuur 
Heemskerk, Castricum/
Bakkum, Uitgeest
Pastoor Kaleab Masresha 
Shiferaw, voorzitter
Bert Jan Rozestraten, gedele-
geerd voorzitter, Heemskerk
Wim van der Meer, secretaris, 
Castricum
Wilma Groot, lid, Uitgeest
Wim Brugman, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, 
Castricum

Secretariaat
Dorpsstraat 113, 
1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

Locatieteam Heemskerk 
Parochie 
H. Laurentius/H. Maria
Pastoor Kaleab Masresha 
Shiferaw, voorzitter 
Bert Jan Rozestraten, gedele-
geerd voorzitter, Heemskerk
Rita Dufrenne, lid 
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

SLUITINGSDATA 
KOPIJ HELM
Nr. 1 (sept.) 17 aug.
Nr. 2 (okt.) 14 sept.

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. 6 juni
18.45 uur

Zo. 7 juni
09.30 uur

Eucharistieviering
Pastor Overmars pr.

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab

Za. 6 juni

Zo. 7 juni
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab

Za. 13 juni

Zo. 14 juni
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab

Za. 13 juni
18.45 uur

Zo. 14 juni
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastor Overmars pr.

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab

Za. 20 juni
18.45 uur

Zo. 21 juni
09.30 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Eucharistieviering
Voorganger n.t.b.

Za. 20 juni

Zo. 21 juni
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Za. 27 juni

Zo. 28 juni
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Za. 27 juni
18.45 uur

Zo. 28 juni
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastor Overmars pr.

Eucharistieviering
Pastor Overmars pr.

Za. 4 juli
18.45 uur

Zo. 5 juli
09.30 uur

Eucharistieviering
Pastor Overmars pr.

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Za. 4 juli

Zo. 5 juli 
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Za. 11 juli

Zo. 12 juli
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Za. 11 juli
18.45 uur

Zo. 12 juli 
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastor Overmars pr.

Eucharistieviering
Rector De Wit pr.

Za. 18 juli
18.45 uur

Zo. 19 juli
09.30 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Eucharistieviering
Pastor Overmars pr.

Za. 18 juli 

Zo. 19 juli 
11.00 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Za. 25 juli

Zo. 26 juli
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Za. 25 juli
18.45 uur

Zo. 26 juli
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastor Overmars pr.

Eucharistieviering
Pastor Overmars pr.

Za. 1 aug. 
18.45 uur

Zo. 2 aug. 
09.30 uur

Eucharistieviering
Pastor Overmars pr.

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab

Za. 1 aug.

Zo. 2 aug.
11.00 uur

Geen viering

Woord- en Communieviering
Diaken De Haas

Za. 8 aug.
18.45 uur
St. Laurentius
Zo. 9  aug.
09.30 uur

Eucharistieviering
Pastor Overmars pr.

Eucharistieviering
Rector De Wit pr.

Za. 8 aug.

Zo. 9 aug.
11.00 uur
St. Laurentius

Geen viering

Eucharistieviering
Rector De Wit pr.

Za. 15 aug.

Zo. 16 aug.
09.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Pastor Overmars pr.
Maria ten Hemelopneming

Za. 15 aug.
18.45 uur

Zo. 16 aug.
11.00 uur 

Eucharistieviering
Pastor Overmars pr.
Maria ten Hemelopneming

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar
Maria ten Hemelopneming

Za. 22 aug. 
18.45 uur

Zo. 23 aug. 
09.30 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Za. 22 aug. 
 

Zo. 23 aug. 
11.00 uur

Geen viering 

Eucharistieviering
Pastor Overmars pr.

Za. 29 aug.

Zo. 30 aug. 
09.30 uur

Geen viering 

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab

Za. 29 aug.
18.45 uur

Zo. 30 aug.
11.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Vieringen door de week:
• Voorlopig zijn er geen vieringen op maandag.

Vieringen door de week:
• Iedere donderdag om 9.00 uur 

Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden.

Alle vieringen onder voorbehoud.
Gedurende deze gehele periode zal de muzikale ondersteuning bestaan 

uit zang door een cantor of enkele koorleden en orgelspel.

SCHOONMAAKSTERS MARIAKERK 
GEZOCHT! 
De dames van de “Martha-groep” in de Mariakerk zoeken 
nog enkele dames die één keer in de drie weken op 
maandagmiddag willen helpen de kerk schoon te houden: 
stoffen, zuigen en dweilen, ramen lappen, en dergelijke.

Heeft u nog tijd over? U kunt zich opgeven  
bij het Parochiesecretariaat: tel.: 23 22 20 
(in de zomermaanden geopend op dinsdag-  
en vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur) of 
bij mevrouw Lammers-Diemeer:  
tel.: 23 28 38.

OPENINGSTIJDEN 
KERKHOF: 

van 9.00 tot 17.00 uur

ROUW-
BEGELEIDING

Voor rouwbegeleiding kunt 
u contact opnemen met 

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

tel.: 236845.


