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WERKGROEP OPEN KERK
Iedere vrijdagmiddag van half twee tot half vier staat
de deur van de Laurentiuskerk open voor bezoek. Een
team van vrijwilligers van de WOK (Werkgroep Open
Kerk) zorgt ervoor dat dit bezoek in goede banen wordt
geleid. In maart van dit jaar mocht ik een interview
houden met Ton Goverde die al vanaf het allereerste
begin bij de WOK betrokken is. Zoals u weet kwamen
half maart de Corona-maatregelen, waardoor de kerk
tijdelijk niet open kon voor bezoek en toen was het
niet zo passend om het verhaal van de WOK in de
HELM te plaatsen. Maar nu kunnen we gelukkig
weer naar de kerk! Daarom kan dit interview alsnog
geplaatst worden.
Het begin
Op 4 mei 1994 werd in de
Laurentiuskerk de Titus
Brandsma kapel officieel
geopend. In deze kapel wordt
de zalig verklaarde pater
Titus Brandsma herdacht. Om
zo veel mogelijk mensen de
kans te geven om deze plek
te bezoeken, werd na de opening van deze kapel door de
toenmalige pastoor Wenting
besloten dat de Laurentiuskerk voortaan op vrijdagmiddag opengesteld werd voor
bezoek.
Behalve de kapel van Titus

bekijken, kunnen de mensen
dan ook de rest van de kerk
zien, een kaarsje opsteken
en uiteraard bidden als zij dat
willen. Een team van maar
liefst 36 vrijwilligers stelde
zich in 1994 beschikbaar om
bij toerbeurt de gasten te
ontvangen en om erop toe
te zien dat het bezoek in de
kerk respectvol en ordentelijk
verloopt.
Waarom Titus?
Ton Goverde legt uit dat
het oud-voorzitter van het
Parochiebestuur en oudwethouder Ton van Herpen is

geweest die zich heeft ingezet voor het inrichten van de
Titus Brandsma kapel. De
moeder van Ton van Herpen
heeft Titus nog persoonlijk gekend en hem zelfs als
biechtvader gehad, waardoor
de familie Van Herpen een
speciale band heeft met deze
toegewijde pater-carmeliet.
Titus Brandsma (1881-1942)
heeft zich in zijn leven op
bijzondere wijze ingezet voor
de verdediging van het katholieke geloof. Zijn verzet tegen
het nationaal-socialisme van
Hitler in de tweede wereldoorlog heeft hem uiteindelijk het
leven gekost. Als wethouder
had Ton van Herpen er daarom ook voor gezorgd dat er in
Heemskerk een basisschool
kwam die naar Titus werd
vernoemd en ook een straatnaam. En toen in 1994 bleek
dat er in een zijkapel van de
Laurentiuskerk ruimte was om
Titus ook daar te gedenken,
is die plek ingericht op de
huidige manier.
Uitstelling van het Allerheiligste
Enkele jaren na de openstelling van de kerk op vrijdagmiddag is de WOK ook begonnen met de uitstelling van
het Allerheiligste. Dit houdt
in dat een geconsacreerde
hostie wordt geplaatst in een
monstrans (een mooi versierde “houder”) en plechtig
op het altaar wordt geplaatst.
Volgens de katholieke leer is
Christus zelf, in de gedaante
van brood, aanwezig in de
geconsacreerde hostie. Deze
wordt daarom ook wel “heilig
sacrament” genoemd.
Sinds een aantal eeuwen is
het een traditie geworden om
te bidden voor het Allerheiligste. De gelovigen kunnen
hierin de wonderbare tegenwoordigheid van Christus
erkennen en worden uitgenodigd om zich innerlijk met
Hem te verenigen. Daarom is
de uitstelling zeer bevorderlijk
voor de aanbidding van Christus in geest en waarheid.

Ton Goverde nodigt u namens de Werkgroep Open Kerk uit een kijkje
te komen nemen in de Laurentiuskerk.

Paus Johannes Paulus II
zei hierover: “Eén waarlijk

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN
PAROCHIE-SECRETARIAAT
Per september is het Parochiesecretariaat
geopend op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend
van 09.30 tot 12.30 uur.
Gesloten op woensdag- en donderdagochtend.
moment van aanbidding is
meer waard dan welk werk
van de kerk ook, ook al is
het apostolisch”. En moeder
Theresa zei: “ Een parochie
die de aanbidding weer in ere
herstelt, zal vroeg of laat tot
bloei komen”.
Een kerk met een verhaal
Behalve de Titus Brandsma
kapel zijn er nog veel meer
mooie en interessante dingen
te zien in de kerk. Achter de
kruiswegstaties zit bijvoorbeeld een heel oud verhaal.
De staties zijn op de muur
geschilderd door een kunstenaar en de lijsten hangen er
eigenlijk “los” voor. Maar oorspronkelijk was de hele muur
eromheen onderdeel van de
staties.
Na het Tweede Vaticaans
Concilie (1965), toen er veel
veranderingen in de kerk werden doorgevoerd, zijn veel
kunstwerken in de kerk weggehaald of aangepast. Dit
is ook met de kruiswegstaties gebeurd, waardoor een
deel van de oorspronkelijke
schoonheid nu helaas niet
meer te zien is.
Maar ook over de geschiedenis van de kerk zelf, valt het
nodige te vertellen. Op de
plaats van de huidige kerk
stond vanaf de 16e eeuw
een kerk in de vorm van een
paardenstal, die gefinancierd
was door een edelvrouw van
slot Assumburg. In de 19e
eeuw werd deze kerk toen
vervangen door een nieuwe
“waterstaatskerk”. Dit is een
benaming voor kerkgebouwen die met financiële steun
van het Ministerie van Waterstaat werden gebouwd. Eind
19e eeuw kwam de huidige
Laurentiuskerk er toen voor in
de plaats.

Rondleidingen
De Laurentiuskerk heeft de
bezoekers dus veel te bieden. De WOK, bestaande uit
de leden: Ton Goverde, Jo
Moerel, Majorie Tamarit, Wim
Moens, Bert Driessen en Ben
Lammers, verzorgt daarom
ook rondleidingen door de
kerk waarbij uitleg wordt
gegeven over alles wat er te
zien is. Om te zorgen dat alle
leden van de WOK de juiste
informatie hebben, is dit op
schrift gesteld in een losbladig boekwerkje. Hier zijn
zelfs Engels- en Duitstalige
varianten van, zodat men ook
de internationale bezoekers
te woord kan staan. Ook veel
scholen hebben al een rondleiding gehad. Hier blijkt vaak
dat de kennis over het katholieke geloof bij de jongere
generaties nog erg beperkt is
en gaat er door de uitleg van
de WOK vaak een wereld voor
hen open.
Een woord van troost
Bezoekers komen zoals
gezegd om verschillende
redenen de kerk binnen. De
een vindt de Titus-kapel interessant of wil de kerk eens
rustig bekijken en een ander
wil een kaarsje opsteken of
even bidden. Zo zijn er ook
mensen die eerst hun nabestaande hebben opgezocht
op het naastgelegen kerkhof
en daarna de behoefte voelen om nog even een moment
van verwerking te hebben in
de kerk. Dan is het fijn voor
hen als er leden van de WOK
rondlopen die ze even kunnen
aanspreken om hun verhaal
te vertellen en van wie ze een
woord van troost krijgen. Het
gebeurt ook wel dat mensen
naar de WOK-leden toekomen om een probleempje te
bespreken en dan helpt een
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luisterend oor vaak al een
heel stuk.

Moeilijke tijd
We leven in een moeilijke
tijd. We dachten dat Corona
zich rustig hield en het misschien weer zou opleven
in het najaar. Sneller dan
we verwacht hadden is er
een stijging in het aantal
besmettingen. Ook in onze
regio.
Dan is er ineens een explosie in Beiroet, Libanon. Wat
een ellende daar, wat een
verschrikking. En dan zien
we op tv een verkeerde
manoeuvre van een wielrenner. De zee, hoe mooi
ook, is ook onbestendig;
we horen op het nieuws
over zwemmers die in een
mui terecht zijn gekomen
en van een Pool die zwemmers wilde redden, maar
zelf daarbij is verdronken.
Wat een toestanden! Niet
om vrolijk van te worden.
Prachtig Evangelie
En dan mag je preken op
zondag over dat prachtige
Evangelie van de storm op
het meer (Mattheus 14,2233).
Jezus komt Zijn leerlingen
tegemoet en in die storm
denken de leerlingen een
spook te zien. Zij zijn bang,
hebben er geen vertrouwen
meer in. Petrus begint te
zinken en roept: Heer, red
mij! En Jezus steekt Zijn
hand uit en zegt: Kleingelovige, waarom twijfelde je?
Waarom had je geen vertrouwen?
Hoe zit het met ons?
Hoe zit het met ons? Zijn
wij af en toe ook bang om
te verdrinken? Kunnen wij
nog vertrouwen hebben
of wordt ons vertrouwen
beschaamd? Kleingelovige,
waarom heb je getwijfeld?
We maken heel mooie dingen mee in ons leven, maar
we maken ook hele nare
dingen mee. En in al dat
naars wat wij meemaken,
hoe is dan ons vertrouwen?
Kunnen we dan nog vertrouwen?
Petrus laat zijn vertrouwen
vallen, hij is bang, bang om
te verdrinken. In onze tijd is

het heel gewoon om te twijfelen. Onzeker te zijn.
Geen storm gaat Jezus
te hoog
Er komt veel op ons pad.
Geloven is niet zo makkelijk. Maar toch zegt Mattheus dat het goed is om
in vertrouwen te leven. Het
vertrouwen dat Jezus je ziet
en kent.
Matheus zegt: geen storm
gaat Jezus te hoog. Hij is
er voor u, voor jou, voor
mij. Jezus wil, en dat laat
Hij ook blijken op het meer,
dat de leerlingen met Zijn
ogen naar zichzelf kijken.
En hen laten doen wat Hij
deed.
Golven zullen komen en
er altijd zijn
Golven zullen komen, er
altijd zijn. Jezus bereidt zijn
leerlingen voor op de toekomst. Dan moeten ze het
zelf doen en vertrouwen
hebben en houden.
Zij staan er niet alleen
voor als de golven om hen
heen slaan. Dat wil Hij Zijn
leerlingen duidelijk maken.
En met dit verhaal, deze
gebeurtenis, ons ook!
Blijf vertrouwen houden
Wij staan er niet alleen
voor. Vertrouwen blijven
houden. Als de avond valt
en het donker wordt als
dreigende wolken ons leven
komen verstoren, als storm
en onweer ons pijn en verdriet geven, zijn wij klein en
angstig. Op die momenten
in ons leven kunnen we
alleen nog maar vertrouwen hebben, vertrouwen
in Hem. Het vertrouwen
in een Vader die zijn kind
nooit in de steek zal laten.
In een Redder die iedere
storm weet te luwen, in een
God die de dood overwon.
Een levende God!

Wie wil komen helpen?
De “open kerk” heeft de
afgelopen jaren haar waarde

draaiende te houden, is Ton
Goverde (tel. 0251-235868)
graag bereid om met u in
gesprek te gaan over wat u
voor de WOK kunt betekenen.

Als er mensen zijn die willen helpen om de WOK-groep

Richard Numan

INFORMATIEAVOND H. VORMSEL WOENSDAG 7 OKTOBER
De verschillende parochies
in de regio werken samen bij
de voorbereiding op het Heilig
Vormsel.
Katholieke kinderen uit groep
8 worden uitgenodigd om
in het volgend voorjaar het
Vormsel (Confirmation) te
ontvangen. De informatieavond voor de ouders en verzorgers samen met hun kind
vindt plaats op: woensdag 7
oktober om 19.30 uur. Locatie: Mariakerk, Spoellaan 3
te Heemskerk. Tijdens deze
avond kan kennis worden
gemaakt met de werkgroep
en geven we verdere informatie over het project.

ER KAN WEER
WORDEN
GEDOOPT
In verband met het
Corona-virus hebben
wij het dopen van
kinderen en volwassenen
even uitgesteld.
Maar inmiddels is het
weer mogelijk om dit
sacrament te ontvangen.
Op het moment van het
Doopsel zelf en bij de
zalving komt de Diaken
of Priester natuurlijk
even wat dichterbij, maar
verder proberen wij de
anderhalve meter afstand
te bewaren.
Door het Doopsel krijg
je deel aan het nieuwe
leven dat Jezus is komen
brengen en word je lid
van zijn Kerk. Jezus heeft
gezegd: “Laat de kinderen
tot mij komen”. Ouders
die hun kindje willen laten
dopen zijn daarom weer
van harte welkom!
Namens de pastores
van de regio

Ik wens u veel vertrouwen
toe, mede namens mijn collega’s van de regio,

Marcel de Haas
Diaken

voor de Parochie ruimschoots
bewezen. Het aantal vrijwilligers is inmiddels wel een
stuk terug gelopen: van 36
naar 6 leden.

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

leuke activiteiten gepland,
waaronder een bezoek aan de
Bavo-kathedraal in Haarlem.

Aanmelden voor deze avond
kan bij Pina Russo-Contino,
e-mail: russo133@outlook.
com of tel. 06-27545594.
Ook dit jaar staan er weer

Wilt u of uw kind alvast wat
meer te weten komen over
het vormsel? Zoek dan op
YouTube naar: bewust katholiek vormsel.
Zoek ook op Facebook en
Instagram naar “youth0251”
om foto’s te zien van de
vormselbijeenkomsten van
vorig jaar.
Namens iedereen van de
Vormsel-werkgroep,
Kapelaan Teun Warnaar

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

NEEM OOK EEN KIJKJE
OP DE WEBSITE VAN ONZE PAROCHIE:

www.laurentius-maria.nl
GEBED VOOR DE VREDE
Vredesweek 20 - 27 september

God, wij bidden voor alle mensen die lijden.
Elke dag sterven duizenden mensen.
De oorzaken zijn oorlog,
hongersnood en natuurrampen.
Kinderen zijn zonder familie.
Ze hebben honger en dorst.
Families vluchten,
om een plek te vinden
waar ze beschermd zijn.
Help ons, God,
een wereld te bouwen,
waarin iedereen goed kan leven.
Een wereld, waarin iedereen
als een roos kan bloeien.
Een wereld, waarin niemand
meer huilt en geen oorlog meer is.
Een wereld, waarin iedereen
in vrede met elkaar danst en zingt.
Marie-Jeanne-school, Senegal

FIETSTOCHT LOURDESWERK
HEEMSKERK 13 SEPTEMBER
Allereerst jammer dat door
Corona alles wat wij organiseren voor Lourdes niet door
kan gaan, zoals de Lourdeskien in december, teveel
mensen bij elkaar. Maar…
de fietstocht op zondag 13
september gaat wél door.
Vanaf 11.00 uur kunt u starten bij ijssalon Max O’Larry.
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 bij de ijssalon,
waar u een ijsje krijgt en wij
van de sponsor € 10!
Dus heeft u zin in een fietstochtje? Doe heerlijk mee!

SCHOONMAAKSTERS
MARIAKERK
GEZOCHT!
De dames van de “Marthagroep” 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?

Joke Hoogeland

PCI
De PCI (Parochiële Caritas Instelling) heeft als hoofdtaak
een helpende hand te bieden aan mensen die in financiële
nood verkeren. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij
het Parochiesecretariaat.
Mocht u het werk van PCI willen steunen, dan zien wij
graag uw bijdrage tegemoet op rekeningnr. NL73 ABNA
0564439045 t.n.v. PCI Heemskerk of in de PCI-busjes
achterin beide kerken.

PAX Vrede, wie durft …
De derde week van september is net als andere jaren weer de
Vredesweek. De organisatie Pax ondersteunt in conflict- en
postconflictgebieden lokale partnerorganisaties en gemeenschappen bij het bevorderen van vrede en veiligheid. Maar
hoe doe je je vredeswerk in tijden van Corona?
Anna Timmerman, net een paar maanden bezig als algemeen
directeur bij PAX, moest thuis gaan werken. Door de wereldwijde Corona-pandemie kon zij de partners en collega’s in
conflictgebieden niet ontmoeten en belde zij hen op, om te
horen over het vredeswerk, met speciale aandacht voor de rol
van vrouwen. Zij belde o.a. met Hala al Karib, regionaal directeur SIHA in Soedan en partner van PAX.

U kunt zich opgeven bij
het Parochiesecretariaat:
tel.: 23 22 20 (geopend
op maandag-, dinsdag- en
vrijdagochtend van 09.30
uur tot 12.30 uur: woensdag- en donderdagochtend
gesloten) of bij mevrouw
Lammers-Diemeer: tel.:
232838. U wordt met
open armen ontvangen!

Dit zijn maar een paar voorbeelden van het werk van PAX.
Steunt u alstublieft het werk van PAX.
IBAN: NL03TRIO 0390 5150 00.
Lydia Vergouw

Eind juli kwamen de pastores en ik bijeen om ons
opnieuw te buigen over de
huidige situatie in deze tijd
van Corona. We zien het
aantal besmettingen in
Nederland weer oplopen,
maar hopen dat de versoepelingen van de laatste twee
maanden niet teruggedraaid
zullen worden. Laat het duidelijk zijn: voorlopig zijn we
nog niet van dit virus af.
De afgelopen maand zijn
er wel weer mogelijkheden
gekomen voor het vieren
van sacramenten als doopsel, eerste H. Communie
en vormsel. Ook zijn er
(beperkte) mogelijkheden
voor repetities en koorzang,
maar samenzang blijft vooralsnog een te groot risico.
Het Bestuur wil zijn welgemeende dank uitspreken
aan alle kosters van de
kerken in onze regio voor
de inspanningen in de afgelopen maanden om met
inachtneming van alle RIVMmaatregelen onze kerkgebouwen weer toegankelijk te
maken.

HEEMSKERK FM
Op maandagavond 21 september kunt u van 20.00 tot
21.00 uur luisteren naar de
viering van zondagochtend 20
september vanuit de Laurentiuskerk. Aansluitend kunt u
tot 22.00 uur luisteren naar
het verhaal over de belevenissen van de Heilige Apostel
Andreas, de broer van Petrus.

SIHA verbetert de rechten voor vrouwen in de Hoorn van
Afrika en zet zich in voor een betere toegang tot het rechtssysteem en meer onafhankelijkheid voor vrouwen. Samen met
PAX traint SIHA in Soedan vrouwen in geweldloos verzet.
De uitzending is te beluisteren via de kabel 104.5, via
Zij had ook contact met Jovana Radosavljevic in Kosovo,
de ether FM 107.4 en tevens
oprichtster van New Social Initiative, een partnerorganisatie
digitaal op Ziggo kanaal 782.
van PAX. In Kosovo bestaan nog altijd grote spanningen tussen de Kosovaars-Albanese meerderheid en de KosovaarsServische minderheid. De bevolkingsgroepen leven compleet
gescheiden van elkaar en spreken zelfs niet dezelfde taal.
Een van de grootste uitdagingen is het omgaan met grieven
uit het verleden. Beide groepen zien zichzelf als slachtoffer
waardoor de vooruitgang moeizaam verloopt. De positie van
de vrouwen is gelukkig enorm vooruit gegaan.
Zij belde ook met Carolina Albornoz Herran in Colombia, werkzaam voor PAX. PAX ondersteunt daar mensen die het slachtoffer zijn geworden van het conflict rond de kolenmijnen. Het
geweld laait daar op. Nu sociale leiders opkomen voor hun
rechten, willen zij genoegdoening voor het leed van jaren
moorden en landonteigeningen en omdat zij in quarantaine
moeten, zijn zij een gemakkelijk doelwit. Vrouwelijke slachtoffers zijn in de meerderheid doordat vooral mannen de oorlog
zijn ingezogen en gestorven of verdwenen zijn.

UIT HET BESTUUR

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.

Verhuizingen
De verhuizing van Kapelaan
Teun Warnaar en zijn huisgenoot Tesfayohannes van
de pastorie van Uitgeest
naar de pastorie van de
Mariakerk heeft begin juli
plaatsgevonden. Een flinke
groep vrijwilligers heeft het
interieur van deze pastorie
opgeknapt. Maar ook de
sacristie heeft door de inzet
van kosters van de Mariakerk een facelift ondergaan.
Een dikke pluim voor al die
mannen en vrouwen die
belangeloos hun tijd, energie en talent beschikbaar
hebben gesteld! Ook pastor
Anton Overmars gaat verhuizen. De beoogde datum
van verhuizing is verschoven
naar 17 augustus.
Wij wensen Kapelaan Teun,
Tesfayohannes en Pastor
Anton veel woongenot in
respectievelijk Heemskerk
en Uitgeest. Tenslotte is de
Heemskerkse Parochie haar
zusterparochie in Uitgeest
veel dank verschuldigd voor
het beschikbaar stellen van
een flink aantal meubels en
lampen!
Rooster september/
oktober ongewijzigd
Eind juli heeft het Pastoresteam geëvalueerd hoe
het kerkbezoek gedurende
weekendvieringen in de

maand juli is verlopen. In
deze vakantieperiode zijn
we vooralsnog binnen de
capaciteitsgrenzen van de
kerken in onze regio gebleven, al was het voor sommige kerken wel al tegen die
grens aan. Gelukkig hoefde
nergens kerkgangers de toegang geweigerd te worden.
Op grond van de ervaringen
tot en met juli en de toegenomen kans op een tweede
golf Coronabesmettingen
adviseren de Pastores het
Bestuur het rooster voor
de maanden september en
oktober ongewijzigd te laten.
Alpha-cursus:
van harte aanbevolen!
De afgelopen maanden
hebben Rita Dufrenne en
ondergetekende vanuit het
Bestuur aan een Alphacursus meegedaan. Alpha
bestaat uit een aantal
interactieve bijeenkomsten
waarin we in een informele
en vriendschappelijke sfeer
praten over het leven en het
christelijk geloof. Normaliter
worden Alfa-avonden georganiseerd op basis van een
gemeenschappelijke maaltijd
en fysieke bijeenkomsten.
Dat ging in deze Coronatijd
nu even anders door online
contact op basis van videobellen. We hebben de cursus
nog niet af kunnen maken,
na de vakantieperiode volgt
er nog een aantal sessies.
Maar ik wil de cursus, die dit
keer gegeven werd door rector Jeroen de Wit en Kapelaan Teun Warnaar, wel van
harte bij u aanbevelen.
Het is een laagdrempelige
vorm die geloofsverdieping
stimuleert en uitnodigt tot
versteviging van de band
met God en zijn Zoon Jezus.
Met behulp van een aantal
prikkelende video’s worden verschillende thema’s
behandeld. Het stemt deelnemers zeker tot nadenken.
Ik herinner mij bij de start
nog een citaat van Freddy
Mercury, de leadzanger van
popgroep Queen: ‘je kunt
alles hebben in het leven,
maar toch eenzaam zijn.’
Wie of wat u ook bent en
waar u ook vandaan komt,
deze cursus mag zeker bijdragen tot stimulering van
een eeuwigdurende relatie
met God. Kijkt u maar eens
op www.alphacursus.nl of
vraagt u Kapelaan Teun eens
om informatie.

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Alle vieringen onder voorbehoud.
Gedurende deze gehele periode zal de muzikale ondersteuning bestaan
uit zang door een cantor of enkele koorleden en orgelspel.

Laurentiuskerk

Mariakerk
Datum/tijd

Viering

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab

Za. 5 sept.

Geen viering

Zo. 6 sept.
11.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Zo. 6 sept.
16.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Za. 12 sept.

Geen viering

Za. 12 sept.
19.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Van der Linden

Zo. 13 sept.
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor v/d Linden/
Diaken De Haas

Zo. 13 sept.
16.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Za. 19 sept.
19.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Za. 19 sept.

Geen viering

Zo. 20 sept.
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastor Overmars pr.

Zo. 20 sept.
16.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Za. 26 sept.

Geen viering

Za. 26 sept.
19.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab/Diaken De Haas

Zo. 27 sept.
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab/
Diaken De Haas

Zo. 27 sept.
11.00 uur

Eucharistie-/Gezinsviering
Kapelaan Warnaar

Zo. 27 sept.
16.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Za. 3 okt.
19.00 uur

Eucharistieviering
Pastor Overmars pr.

Za. 3 okt.

Geen viering

Zo. 4 okt.
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastor Overmars pr.

Zo. 4 okt
16.00 uur

Eucharistieviering
Kap. Warnaar/Diaken De Haas

Datum/tijd

Viering

Za. 5 sept.
19.00 uur

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur
Eucharistieviering, Pastor Overmars pr.
of Pastoor Van der Linden.
• (Onder voorbehoud) 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.

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 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

13 sept.
21 sept.
7 okt.

Fietstocht Lourdeswerk Heemskerk
(start 11.00 uur bij IJssalon Max O’Larry)
Uitzending Heemskerk FM (vanaf 20.00 uur)
Informatieavond H. Vormsel 2021
(Mariakerk, 19.30 uur)

10 aug. Catharina DudockVestering (75)
Rossinistraat 514
15 aug. Hendricus Stengs (93)
Huize St. Agnes,
App. 109

NOODFONDS
HEEMSKERK

OPENINGSTIJDEN
KERKHOF:

In financiële noodsituaties:

Tel: (06) 16 57 09 46
Gironr.: NL10 INGB
000.8030.664

KENT U IEMAND VOOR HET ALTAARBLOEMETJE?
Het altaarbloemetje
wordt vanaf half september
tot juni wekelijks door de
Bloemengroep van de Mariakerk verzorgd. Dit bloemetje

Uit het Rouwboek
23 mei Margaretha
Kaandorp-Bos (89)
Ruysdaelstraat 61
24 mei Wouter Zonneveld (82)
Oosterstreng 120
3 juni Albertus Niesten (84)
Westerheem 90,
App. 502
11 juni Adrianus Nielen (79)
Assum 15, Uitgeest
2 juli Martinus Kwantes (91)
Mozartstraat 185
5 juli Giosué Puggioni (90)
Breedweerlaan 73
8 juli Adrianus Peperkamp
(71)
Van Houtenlaan 27,
Beverwijk
11 juli Anna KnaapBeentjes (96)
Huis Ter Wijck,
Plesmanweg 1, App 423
17 juli Cornelis Vlasman (89)
Thijssenstraat 18
21 juli Wilhelmina JansenGroenland (95)
Joh. Poststraat 5
27 juli Antonius Schaaper (89)
Europaplein 166
6 aug. Maria de Wit-Niesten
(91)
Van Hamelstraat 14
8 aug. Anna SchoonenbergHelmerhorst (86)
Westerheem 90, K103

ALLERHEILIGSTE
De uitstelling van het
Allerheiligste vindt plaats
elke eerste vrijdag
van de maand in de
Laurentiuskerk van
13.30 tot 15.30 uur.

SLUITINGSDATA
KOPIJ HELM
Nr. 2 (okt.)
Nr. 3 (nov.)

14 sept.
12 okt.

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

Opbrengst collectes
4/5 juli
3 547,95
11 t/m 19 juli
3 917,37
25 juli t/m 2 aug. 3 732,95
8 t/m 16 aug.
3 941,85
Kerkbijdrage
Eind juli jl. is de stand gekomen op 3 63.704,59. Voor
deze – juist in deze tijd –
onmisbare steun aan uw
Parochiegemeenschap onze
oprechte dank!

van 9.00 tot 17.00 uur

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
Laurentiuskerk
secretariaat beide kerken:
A. Verherentstraat 2
1961 GD Heemskerk
Tel. 0251 - 232220
E-mail:
Laurentius-Maria@hetnet.nl
www.laurentius-maria.nl
Het Parochiecentrum is
geopend op maandag, dinsdag
en vrijdag van 9.30 tot 12.30 u.
Woensdag en donderdag
gesloten.
Parochiecoördinator:
Marieke Berends
Mariakerk/Pastorie De Gave
Spoellaan 1
1964 TA Heemskerk
Tel. 0251 - 232788
Laurentiuskerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL65 INGB 0000 114474
Mariakerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL20 INGB 0000 195503
Bankrekening beide kerken
NL34 RABO 0363 461450

