TWEE TORENS...
ÉÉN PAROCHIE
In dit nummer o.a.:

Jaargang 46
Nummer 2
Oktober 2020

• Meld uw kind vóór
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• MOV vraagt uw aandacht
voor Wereldmissiemaand

katholieke school in Kobo,
een stadje 600 km ten noorden van Addis.

ONZE NIEUWE PASTOOR:
KALEAB MASRESHA SHIFERAW
Na het overlijden van onze dierbare Deken-Pastoor Ton
Cassee is Kaleab Masresha Shiferaw met ingang van
1 april 2020 door emeritus Bisschop Mgr. J.M. Punt
benoemd tot Pastoor van het samenwerkingsverband,
bestaande uit de Parochies H. Laurentius-H. Maria
(Heemskerk), De Goede Herder (Castricum), Onze Lieve
Vrouwe Geboorte (Uitgeest), St. Eloy (Beverwijk), De
Twaalf Apostelen (Beverwijk) en H. Jozef (Velsen-Noord).
Pastoor Kaleab draagt eindverantwoordelijkheid voor
de uitvoering van pastorale werkzaamheden. Als opvolger van Deken-Pastoor Ton Cassee willen we hem eens
‘in het spotlicht’ zetten. Wie is pastoor Kaleab? Wat is
zijn achtergrond? Wie of wat inspireert hem? Ik spreek
hem in zijn gezellige appartement in Castricum.
Hechte familiebanden
Kaleab werd op 24 oktober
1971 geboren in Debremarkose, een stad in het noordwesten van Ethiopië. Hij is
één van de zeven kinderen,
de vijfde in rij. Een warm
gezin met een groot, kloppend hart voor alles wat er
in hun omgeving gebeurde.
Toen Kaleab 3 jaar oud was,
verhuisde het gezin naar de
hoofdstad van Ethiopië: Addis
Abeba.

Zijn moeder overleed enkele
jaren geleden en was streng
katholiek. Zijn vader wilde dat
Kaleab arts zou worden. Maar
op 11-jarige leeftijd luisterde
Kaleab, een wat stille en verlegen jongen, liever naar zijn
moeder. Hij herinnert nog wat
zij zei als de dag van gisteren: ‘Kaleab, wil jij niet priester worden?’ Nadat bisschop
Mussi, toen nog pastoor, het
gezin thuis had bezocht, haalde hij Kaleab over om naar
het klein seminarie in Nazaret
De vader van Kaleab is kopte gaan. Hij voelde zich er
tisch orthodox en leeft nog
snel thuis en las veel boeken.
steeds. De familie zorgt thuis Wat hij gelezen had, vertelde
voor hem. Zijn vader werkte
hij aan de seminaristen.
als ingenieur waterbouwkunde Avond na avond wist hij hen
en reisde door heel Ethiopië.
te boeien, wat hem de bijnaam ‘professor’ opleverde.
Die verlegenheid raakte hij in
Nazaret zo snel kwijt.
Na het klein seminarie volgde
een novice, een proeftijd van
een jaar als kandidaat-religieuze, in Gurage, een regio
125 kilometer ten zuidwesten
van Addis. Na dit tussenjaar
ging Kaleab op 17-jarige leeftijd eerst filosofie en daarna
theologie studeren in Addis
Abeba. Op 23 november
1997 werd hij tot priester
gewijd en trad hij toe tot de
orde van Franciscanen. Door
de overste werd hij voor een
periode van twee jaar aangesteld als hoofd van een

Een ernstig auto ongeluk
Weer terug in Gurage kreeg
hij een ernstig auto-ongeluk. Kaleab vertelt: ‘het was
10.00 uur ’s morgens, ik was
met de auto onderweg. Wat
er precies gebeurde weet ik
niet meer, maar ik werd ’s
avonds om 19.00 uur in het
ziekenhuis wakker. Mijn heup
was gebroken, ik had een
knie verbrijzeld. Vier boeren
hebben mij op een brancard
naar het ziekenhuis gebracht.
Mijn auto was helemaal uitgebrand. Ik zat niet in de gordel,
dus ik ben blijkbaar uit de
auto geslingerd.’ Wat volgde
was een lange en saaie periode van revalidatie.
Dit ongeluk bleek een
omslagpunt in zijn leven: ‘ik
wil verder studeren, ik wil
naar het buitenland.’ Zijn
overste was aanvankelijk
tegen, maar de generaal van
de orde, een Italiaan, wist de
overste op andere gedachten
te brengen. Wordt het Engeland, de VS of misschien toch
een ander land? Kaleab sprak
er tijdens een dinertje over
met Petros Berga (voormalig pastoor in Edam en thans
apostolisch visitator van de in
Europa wonende katholieke
Ethiopische gelovigen). ‘Waarom ga je niet naar Nederland?’ zei hij. ‘Vraag één van
de bisschoppen aldaar?’
Verliefd op Nederland
vanaf dag één!
Pastoor Kaleab benaderde
bisschop Punt en kreeg in
januari 2005 van hem toestemming om een jaar te
komen. Oud-secretaris Piet
van der Horst, toen nog
medewerker op het Bisdom
Haarlem, regelde alle papieren voor hem. Hij kreeg een
aanstelling in Beverwijk, en
begon als kapelaan onder
pastoor Jules Dresmé. Vanaf
dag één genoot Kaleab van
de openheid en vrijheid in
Nederland. In 2005 besloot
hij ook om bij een lokale
amateurvereniging (RKVV
DEM) te gaan voetballen.

VIERINGEN ALLERHEILIGEN
EN ALLERZIELEN
Op 1 november viert de kerk Allerheiligen. De vieringen
van dit hoogfeest worden dit jaar gehouden op zaterdag
31 oktober om 19.00 uur in de Mariakerk, op zondag
1 november om 11.00 uur in de Laurentiuskerk en om
16.00 uur in de Mariakerk. Op deze twee dagen noemen
wij in alle vieringen met eerbied de namen van alle
overleden dierbaren voor wie een intentie is opgegeven.
Op 2 november is het Allerzielen. Dan gedenken wij in
het bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar.
Helaas zijn wij dit jaar vanwege de coronamaatregelen
genoodzaakt de vieringen van Allerzielen in besloten kring
te laten plaatsvinden. De betreffende families krijgen
hiervoor een uitnodiging.
Ik maakte zelf deel uit van
een veteranenteam en herinner mij nog goed toen de
voorzitter van DEM in de
kleedkamer naar ons toe
kwam en zei: ‘Volgende week
komt een Ethiopische priester
jullie gelederen versterken!’
Vol verwachting keken wij uit
naar die zaterdag. ‘Een Ethiopisch loopwonder, eindelijk
versterking op het middenveld.’ Groot was onze verbazing toen Kaleab verscheen.
Eerder het imposante postuur
van een keeper dan van een
middenvelder… Maar wat
kun je je soms vergissen: de
goedlachse Kaleab moest je
geen sprintje van 50 meter
laten trekken, maar gewoon
de bal in de voeten spelen.
Hij bleek over een ‘fluwelen
baltechniek’ te beschikken.
Bijna geen enkele speler
kreeg hem van de bal af.
Terugkijkend denk ik dat
zijn deelname in ons team
een goede zet was om in de
Nederlandse samenleving te
integreren: tot op de dag van
vandaag heeft hij er heel veel
vrienden en vriendinnen aan
overgehouden. Sport verbroedert beslist!
Tijd om af te vallen
Medio vorig jaar heeft pastoor Kaleab het roer drastisch
omgegooid. ‘Ik voel me een
gevangene van mijn eigen
lichaam’ zei hij. Ik antwoordde: ‘er is maar één iemand
die daar iets aan kan doen en
dat ben je zelf!’ Er kwam een
loopband in zijn appartement.

Ik weet niet of de benedenburen het leuk vonden, maar
pastoor Kaleab begon met
(hard)lopen en lette beter op
zijn voeding. De liters cola
werden vervangen door water.
Zijn hart zei ‘injerra’, maar zijn
hoofd zei: ‘stamppot is beter’.
En zie: de imposante keeper
transformeerde tot een atletische middenvelder. Jammer
dat we nu niet meer voetballen... Overigens is hij nog
steeds verzot op dit spelletje.
Hij kijkt in zijn vrije tijd graag
voetbal, zijn favoriete club is
Manchester United en hij weet
veel details van alle WK’s.
Inspirator
Sinds 2008 woont Kaleab in
Castricum, waar hij door de
parochianen met veel enthousiasme is onthaald. ‘Wie is
de grootste inspirator in jouw
leven?’ vraag ik hem. Zonder
enige twijfel zegt hij: ‘Jezus!
Hij is elke dag mijn leraar,
mijn grote held, iemand die
altijd luistert, nooit (ver)oordelend. Jezus is de belangrijkste persoon in mijn leven!’
Terugtrappend op de fiets
naar Heemskerk overdenk ik
ons gesprek. Na zijn komst
naar Nederland zijn we sinds
2005 bevriend en hebben we
samen al veel meegemaakt.
‘Geluk is anderen gelukkig
maken!’ zei Kaleab tijdens
ons gesprek. Wat een geluk
om zo iemand als vriend te
hebben!
Bert Jan Rozestraten

COMMUNIEPROJECT 2021 START
IN OKTOBER. MELD UW KIND
AAN VÓÓR 25 OKTOBER!
Uw herder
Het is een genoegen om
u als pastoor en herder
van uw Parochie te mogen
begroeten. U heeft meer
dan 22 jaar emeritus
Deken-Pastoor Ton Cassee als bijzondere herder
gehad. Een herder die zijn
leven volledig heeft gewijd
aan de zorg van zijn schapen. Een man met enorm
veel ervaring en een open
hart. Toen ik afscheid van
hem nam, gaf hij mij een
beeld van de Goede Herder
als symbool dat hij mij zijn
dierbare parochianen toevertrouwde. Maar ook met
de boodschap dat ik een
herder moet zijn voor iedere parochiaan. Zoals Jezus
ons vertelt in het Evangelie, is een goede herder
iemand die 99 schapen
achterlaat om zijn ene verloren schaap terug te vinden. Dat heeft onze Deken
en Pastoor Casee gedaan
in zijn 48-jarig Priesterschap. Er was maar één
Deken Ton Cassee en niemand kan zijn plaats innemen, maar samen met mijn
collega’s doen wij ons best
om u als parochianen zo
goed mogelijk bij te staan
en u toegewijd te zijn.

Zoveel mensen, zoveel
inzichten. Wat ik belangrijk vind, is dat wij een
gemeenschap blijven met
een sterke band, een luisterend oor en een helende
hand voor elkaar. Graag wil
ik u beter leren kennen.
Huisbezoeken
In mijn andere parochies
doe ik veel huisbezoeken.
Ook wil ik dit bij u graag
doen, en in het bijzonder
de mensen die jarenlang
trouwe kerkgangers waren,
maar nu door hun hoge
leeftijd of om gezondheidsredenen niet meer naar de
kerk kunnen komen.
Ik heb mijn eerste bezoekje
al gedaan bij een lief echtpaar. Het was een mooi en
leerzaam bezoek. Wat ik
bijna altijd merk tijdens de
gesprekken is dat wij als
pastores heel veel kunnen
leren en inspiratie kunnen
opdoen uit de gesprekken.
Heeft u behoefte aan huisbezoek of gesprek met mij
of mijn collega’s, aarzelt u
dan niet om ons te bellen.

Nieuw begin
Vandaag, 10 september, als
ik dit schrijf, is het in mijn
geboorteland Ethiopië oudjaarsdag. We hebben een
Talenten en gebreken
andere jaartelling en ons
Heemskerk is een mooie,
Nieuwjaar valt op 11 sepgrote Parochie met onze
tember. We lopen 7/8 jaar
twee kerken, heel veel
achter en morgen begint
parochianen, werkgroepen
en vrijwilligers. Het zal niet 2013. Hoewel ik nu 15 jaar
in Nederland woon blijft
gemakkelijk zijn om mijn
het Ethiopisch Nieuwjaarstaak als pastoor optimaal
gevoel in mijn hart. Dit jaar
te vervullen, omdat ik dit
kan ik niet naar Ethiopië
moet combineren met de
om daar de jaarwisseling
Parochies van Castricum,
Uitgeest, Beverwijk en Wijk te vieren, maar ik hoop
aan Zee. Voor mij betekent dat mijn familie, vrienden
en landgenoten een gelukeen geloofsgemeenschap
kig en gezegend Ethiopisch
een gemeenschap van
gelovige mensen die probe- Nieuwjaar zullen hebben.
U weet wat Nieuwjaar beteren iedere dag de weg van
kent. Het is een tijd van
Jezus te volgen. Zijn weg
van liefde, vrede en gerech- een nieuw begin, nieuwe
plannen en goede voortigheid. Daarbij is elkaar
nemens. In de maand
helpen, er zijn voor een
september beginnen wij
ander, belangrijk. Wij zijn
geen heilige mensen, maar in zekere zin ook aan een
nieuwjaar, want het is de
mensen met onze talenstart van het nieuwe pastoten en gebreken. Daarom
rale jaar en met het nieuwe
hebben wij elkaar nodig.
Samen zijn we sterk en vol- pastoresteam voelt het ook
echt als een nieuw begin.
ledig.
Beste krachten
Beste parochianen, zoals u
wellicht heeft gemerkt, zijn
alle vier pastores verschillend van karakter, talent
en ervaring. Ieder geeft zijn
beste krachten voor onze
geloofsgemeenschappen.
Dat is ook een verrijking
voor u als parochianen.

Ik wens u allen, ook
namens de andere pastores, een mooi, inspirerend
pastoraal jaar onder Gods
zegen en bescherming in
deze moeilijke tijd.

Pastoor Kaleab

Wij willen graag op tijd een
persoonlijke uitnodiging sturen naar de kinderen die
volgend jaar hun Eerste H.
Communie gaan doen. Meld
uw kind daarom uiterlijk 25
oktober aan. Ook om goed
voorbereid te zijn op het
feestelijke ontmoetingsdiner
waarmee het project van
start gaat.

Ook als uw kind nog niet
gedoopt is, kan hij/zij meedoen met het Eerste H. Communie project. Dan kan hij/
zij in de loop van het jaar het
Doopsel ontvangen.

U kunt uw kind heel gemakkelijk aanmelden via het
online formulier op de website van onze Parochie. Of
Namens het regionale team
stuur een e-mail naar: eerste- Kindercatechese
communie-groep@gmail.com. Kapelaan Teun Warnaar

EERSTE H. COMMUNIEVIERINGEN
genodigden bij deze viering
aanwezig zijn. Uiteraard doen
wij er alles aan om er een
feestelijke en memorabele
dag van te maken. Er is een
fotograaf die de kinderen op
de foto zet en ons Jeugdkoor
De Heemsklokjes zal zingen.
In mei zouden de kinderen
hun Eerste H. Communie
gaan doen, maar door Corona
moest dat worden uitgesteld.
Maar deze maand zullen dan
toch de communicanten de
Heilige hostie mogen ontvangen. Helaas mogen er alleen

De ouders krijgen op 6 oktober een laatste informatieavond met tevens de laatste
informatie omtrent de communiezondag.
Namens de stuurgroep,
Mariëtte Sinkeldam
(tel. 06-42366655)

KICA-NIEUWS
De KiCa-Club gaat in
november weer van
start. We houden ons
druk bezig met de
voorbereidingen om alles
veilig te laten verlopen.
We hadden vorig jaar veel
nieuwe aanmeldingen en
we hopen dat ook veel
communicanten van 2020
door willen gaan met de
verhalen uit de Bijbel om
zo nog beter Jezus te
leren kennen.
Alle communicanten
zullen een uitnodiging
krijgen om zich aan te
melden en de kinderen
die al op de KiCaClub zitten krijgen
een uitgebreide mail
met informatie van
ons. Kinderen mogen
meedoen met de KiCaClub vanaf groep 5. Heeft
uw kind geen uitnodiging
ontvangen? Stuur dan
een mailtje naar Pilar
Casanova (e-mail: pilar.
casanova@xs4all.nl). Ook
als u vragen heeft, kunt
u hiervoor mailen. Liever
bellen? Dat kan op 0251245786 of 06-52134152.
Graag tot ziens bij de
Kindercatechese-Club!
Pilar Casanova

REGIO-NIEUWS H. VORMSEL
Zaterdag 5 september kwamen de vormelingen na een
lange tijd weer bij elkaar in de
Esplanadezaal. We startten
met een welkom en kregen
uitleg van mevrouw Solano
uit Uitgeest over het project:
“Tieners fietsen voor tieners”,
waar het sponsorgeld dit jaar
naar toe zal gaan.
In het kort is dit het doel:
“Drie jonge mensen in Costa
Rica hebben begin dit jaar
hun beide ouders onverwachts verloren en moeten
nu voor zichzelf zorgen. In
Costa Rica is geen hulp voor
weeskinderen in de vorm van
kinderbijslag of uitkering.
Natuurlijk helpt de familie zo
veel mogelijk, maar de kosten
zijn zo hoog dat zelfs de huisen eetkosten al te veel voor
hen worden. Doorgaan met
leren wordt zo voor hun bijna
onmogelijk”. Doordat onze
vormelingen de sponsor-fietspuzzeltocht maakten, hopen
zij sponsorgeld op te halen
om deze kinderen de mogelijkheid te bieden om door te
gaan met leren.
Na deze informatie gingen we
naar de kerk en gaf Kapelaan
Teun uitleg over het sacrament van de biecht en ver-

telde een oud-vormeling wat
haar ervaring was na de eerste biecht. Aan de hand van
een lijstje kregen de kinderen
tijd om bij zichzelf na te gaan
wat niet goed was gegaan de
afgelopen tijd.
Terug in de Esplanadezaal
werd uitleg gegeven over
de Tien Geboden en daarna
maakten zij een grote afbeelding van Mozes met de twee
stenen tafelen die in vier vierkanten was geknipt en werd
ingekleurd.
Tussendoor kregen de vormelingen de gelegenheid, als zij
dit wilden, een biechtgesprek
met de Kapelaan te voeren.
Tegen half zes fietsten we
naar de Patatoloog voor een
frietje en een snack en daarna naar de duinen.

Na wat gedronken te hebben
gingen we in drie groepjes
de sponsor-fiets-puzzeltocht
fietsen: met de gebarentaalhandjes en de slagzin oplossen. Dat lukte: “Zoals Jezus
tegen de mensen zei: Al het
goede dat jullie voor iemand
anders doen, dat doen jullie
voor mij.”
Daarna snel terug naar de
Mariakerk. De laatste groep
kon net niet droog, maar wel
met een glimlach, binnen
komen. Nog even een hotdog
en een “muntje-zoek” spel en
daarna ging iedereen met een
inschrijfformulier en info over
het project weer naar huis.
Tijdens de vormselviering is
het resultaat van de “kleurplaat” te zien en wordt
bekendgemaakt hoeveel geld
er is opgehaald.
Elly Dantuma

LOURDESWERK HEEMSKERK
OPBRENGST SPONSORFIETSTOCHT
Graag wil ik u melden dat
ongelooflijk veel mensen op
13 september gefietst heb-

ben voor Lourdes. Het was
een prachtige dag, mooi zonnig weer, en er waren 130
personen die met de fiets
kwamen en dat maal 10 euro:
wat een prachtig bedrag! Ook
waren er mensen die met de
auto kwamen en die betaal-

den ook 10 euro per persoon.
Dus ik wil iedereen bij deze
hartelijk bedanken, ook de
sponsor en natuurlijk Marx
O`Larry voor de heerlijke ijsjes.
Joke Hoogeland

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

HEEMSKERK FM
Op maandagavond 12 oktober kunt u van 20.00 tot
22.00 uur luisteren naar de
viering van zondagochtend
11 oktober vanuit de Laurentiuskerk. Aansluitend kunt u
in deze Mariamaand luisteren
naar een verhaal over de
H. Maria.
De uitzending is te beluisteren via de kabel 104.5, via
de ether FM 107.4 en tevens
digitaal op Ziggo kanaal 782.

Oktober Wereldmissiemaand 2020
Onder het motto ‘gelukkig de vredestichter’ (Matteüs 5,9)
voert Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar de campagne
voor de Wereldmissiemaand. Te midden van grote problemen
als honger, armoede, terreur en de coronapandemie in WestAfrika wil Missio stemmen van hoop laten horen.
Niger en Nigeria waren lange tijd samen met hun buurlanden
in de Sahel-regio een voorbeeld van vreedzaam samenleven
van mensen van verschillende religies en etnische groepen.
Ondanks grote problemen als armoede en honger was er
sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren
is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen waaronder Boko Haram (in Nigeria) breiden zich
over steeds meer landen uit. De coronapandemie is een extra
probleem. De ernstige economische gevolgen voor miljoenen
mensen in Afrikaanse landen is enorm. Ze hebben gewoon
niets te eten wanneer ze een dag hun werk niet kunnen doen.
Sociale zekerheid en een vast salaris bestaan niet.
In deze crisis kan de Katholieke Kerk van West-Afrika een
belangrijke rol spelen, want zij is met haar netwerk in bijna
elk dorp aanwezig. De mensen vertrouwen eerder de kerkelijke medewerkers dan hun regering. Te midden van oplaaiende
conflicten en problemen als honger, armoede en nu de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen
van kerkelijke medewerkers die zich inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want
alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.
Op Missiezondag 18 oktober houden parochies wereldwijd
een collecte voor MISSIO. De collecte is bestemd voor de
opleiding van priesters en vrijwilligers, hulp aan kinderen in
nood en parochieopbouw. We hopen dat u ook meedoet aan
de collecte of uw gift wilt overmaken naar: NL65 INGB 0 000
0015 66 t.n.v. Missio, Wereldmissiemaand, Den Haag.
Lydia Vergouw-Dufrenne

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?
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!

UIT HET BESTUUR

Marieke Berends opent de
vergadering van het Locatieteam Heemskerk en leest
een tekst van pater Phil
Bosmans met als kernboodschap: ‘Zeg eens iets goeds
van een ander, zeg dank
je en maak zo de wereld
beter’.
Restauratie glas-in-loodramen Laurentiuskerk
Het Bisdom heeft goedkeuring verleend voor het uitvoeren van de restauratie
van de glas-in-loodramen
van de Laurentiuskerk. Op
25 augustus heeft een
startbespreking plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de uitvoerend aannemer (Pronk Restauratie
BV), onze bouwtechnisch
adviseur (Bouwadvies Groot
Holland BV), hoofdkoster
Wout de Reus en ondergetekende.
Eind oktober/begin november wordt met de werkzaamheden gestart. Er zullen steigers zowel aan de
buitenkant als aan de binnenkant van de kerk worden
neergezet. De verwachte
doorlooptijd van het project
is zes tot acht maanden,
hetgeen mede afhankelijk
is van de weersomstandigheden.
Kerk-zijn in coronatijd
De invloed van het
COVID-19 virus op onze
lokale kerkgemeenschappen
is groot. Sinds medio maart
belemmert het virus ons in
de mogelijkheden om als
uitnodigende kerk parochianen op hartelijke wijze te
verwelkomen en de Heilige
Eucharistie volop mee te
vieren.
Gelukkig mogen we vanaf
juli weer vieringen houden
en is beperkte koorzang
mogelijk. Samenzang is
voorlopig nog niet toegestaan, we ontvangen de
hostie vanachter een hoestscherm, we ontsmetten
onze handen bij binnenkomst en vóór de communie, we knikken vriendelijk
naar elkaar bij de vredeswens in plaats van handen
schudden en we bewaren de
verplichte anderhalve meter
afstand.

collectegeld overmaken en
op deze wijze hun Parochie
financieel extra steunen.
Onze hartelijke dank daarvoor!
Bijeenkomst van kosters
in regionaal verband
Op verzoek van het Pastoresteam werd op woensdag 30
september in de Esplanadezaal van de Mariakerk een
avond voor alle kosters in
de regio georganiseerd om
de rolverdeling tussen pastores en kosters in een viering verder te verduidelijken.
De koster is een onmisbare
steun voor de priester en/of
diaken van dienst. Eric Fennis is gevraagd om die avond
als bisschoppelijk gedelegeerde voor liturgische
ondersteuning een inleiding
te houden.
Ook in Heemskerk is een
dringende behoefte aan
nieuwe kosters. In de Mariakerk zijn we blij met de
komst van Paul van den
Bergh die ook in de Regina
Caeli in Beverwijk als koster
actief is.
ANBI-status Parochie
Van het Bisdom hebben wij
bericht ontvangen dat de
ANBI-status van onze Parochie is geactualiseerd met
de cijfers over 2019. U kunt
de ANBI-status van onze
Parochie raadplegen op
www.belastingdienst.nl. Bij
het zoekveld vult u in ‘ANBI’,
klik vervolgens op ‘ANBI status controleren’ en ‘Zoek uw
goede doel’, vul bij ‘instelling’ en ‘vestigingsplaats’
de woorden ‘parochie’ en
‘Heemskerk’ in en klik tenslotte op ‘zoek’. U vindt
daarin een overzicht van de
baten en lasten van de Parochie over 2019 en 2018.
Met de ANBI-status zijn
kerkbijdragen en giften aan
de Parochie onder bepaalde
voorwaarden aftrekbaar voor
de inkomstenbelasting.
Volgende vergaderingen
De eerstvolgende vergadering van het Bestuur van
het samenwerkingsverband
is op woensdag 7 oktober.
Het Locatieteam Heemskerk
komt op donderdag
5 november bijeen.

De pandemie heeft ook
invloed op de inkomsten van
onze Parochie. Gelukkig zijn Bert Jan Rozestraten
er veel mensen die giraal
Gedelegeerd voorzitter

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

Laurentiuskerk

Mariakerk
Datum/tijd

Viering

Eucharistieviering
Pastor Overmars pr.

Za. 3 okt.

Geen viering

Eucharistieviering
Pastor Overmars pr.

Zo. 4 okt
16.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Niesten/
Diaken De Haas

Datum/tijd

Viering

Za. 3 okt.
19.00 uur
Zo. 4 okt.
11.00 uur
Za. 10 okt.

Geen viering

Za. 10 okt.
19.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab

Zo. 11 okt.
11.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Zo. 11 okt.
16.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Za. 17 okt.
19.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Za. 17 okt.

Geen viering

Zo. 18 okt.
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastor Overmars pr.

Zo. 18 okt.
16.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Za. 24 okt.

Geen viering

Za. 24 okt.
19.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab

Zo. 25 okt.
11.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab

Zo. 25 okt.
16.00 uur

Eucharistieviering
Kapelaan Warnaar

Za. 31 okt.

Geen viering

Eucharistieviering
Za. 31 okt.
19.00 uur
Pastor Overmars pr./
Allerheiligen Diaken De Haas

Uit het Doopboek
23 aug. Olivia Davelaar
Acacialaan 38,
Beverwijk
Uit het Huwelijksboek
10 okt. Huwelijk
José Hoogeland en
Jeroen de Jong
Van Hamelstraat 5
Laurentiuskerk

Uit het Rouwboek
17 aug. Wilhelmina Kops (83)
’t Maereveldt 91
Opbrengst collectes
18 aug. Johannes Timmer (82) 22/23 aug.
3 445,82
Bellinistraat 64
29/30 aug.
3 559,05
5/6 sept.
3 449,15

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

Nr. 3 (nov.)
Nr. 4 (dec.)

12 okt.
9 nov.

Zo. 1 nov.
Eucharistieviering
16.00 uur
Kapelaan Warnaar
Allerheiligen

Kopij kunt u bij voorkeur
per e-mail sturen aan
laurentius-maria@hetnet.nl.

Vieringen door de week:
• Iedere maandag om 17.00 uur
Eucharistieviering, Pastor Overmars pr.
of Pastoor Van der Linden.
(m.u.v. maandag 2 november).
• (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.

De redactie behoudt zich
overigens het recht voor
zelfstandig wijzigingen
aan te brengen in de
aangeleverde kopij.

Goede Vader in de hemel,
in vreugde gedenken wij vandaag
allen die wij heilig noemen
en die ons zijn voorgegaan
naar U;
zij gelijken op uw Zoon,
in hen bewonderen wij het
werken van
uw heilige Geest;
in hun leven herkennen wij iets
van uw aanwezigheid.

Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst.

Wij vragen U:
voed in ons de hoop
dat ook wij geborgen zullen zijn
in uw liefde,
dat ook onder ons
sporen van uw aanwezigheid
zichtbaar worden,
en geef ons
dat wij
naar het voorbeeld van de heiligen
uw heilige Naam prijzen en eren.
Dit vragen wij door Jezus Christus,
want Hij alleen is de Heilige,
Hij alleen de Heer;
in tijd en eeuwigheid.
Amen.

6 okt.
7 okt.

Informatieavond Eerste H. Communie
Informatieavond H. Vormsel 2021
(Mariakerk, 19.30 uur)
12 okt.
Uitzending Heemskerk FM (vanaf 20.00 uur)
18 okt.
Missiezondag – Collecte voor MISSIO
31 okt./1 nov. Allerheiligen / Allerzielen

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).

Kerkbijdrage
Eind augustus jl. is de stand
gekomen op 3 64.875,02.
Voor deze – juist in deze tijd
– onmisbare steun aan uw
Parochiegemeenschap onze
oprechte dank!

SLUITINGSDATA
KOPIJ HELM

Zo. 1 nov.
Eucharistieviering
11.00 uur
Kapelaan Warnaar
Allerheiligen

GEBED
ALLERHEILIGEN

19 aug. Cornelia BakkerPronk (91)
Dr. Brugmanstr. 15,
Uitgeest
19 aug. Josephina BiereHartog (77)
Salomonszegel 3,
Beverwijk
22 aug. Cornelis Manders (89)
Raadhuisstraat 166
7 sept. Elisabeth WelborenHustermann (90)
Lage Weide 3, Limmen

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

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

