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Beste parochianen,
We zitten alweer in maart 2019. Dit is een jaar met kansen en genadegaven
om te groeien en gelukkig te zijn want de Heer draagt ons met alle
uitdagingen, zorg en telleurstellingen.
In onze parochie blijft de Blijde boodschap van Jezus klinken in ons midden
die ons bindt en samenhoudt als geloofsgemeenschap!
De boodschap die ons verlicht en wijst welke weg wij moeten inslaan om
steeds dichter bij God te zijn. Een weg om met het licht en de hoop op weg
gaan, de toekomst achterna. Al staan we voor een hectische periode voor
onze geloofsgemeenschap met het onttrekken aan de eredienst van de
Josephkerk. Zeker een pijnlijk gebeuren dat vooral hard aankomt bij u, trouwe
parochianen en vrijwilligers die zich met hart en ziel voor de parochie hebben
ingezet.
De nieuwe situatie die zal ontstaan kunnen we als een uitdaging zien: de
geloofsbeleving kan door samenwerking en verbondenheid allen inspireren
om de Heer te blijven zoeken en volgen in ons leven!
Openen wij ons hart om de Heer in ons leven binnen te laten om dankbaar te
aanvaarden alles wat Hij ons te bieden heeft.
We bereiden ons in deze veertigdagentijd voor op
Pasen, het is een tijd om tot inkeer te komen en een
tijd van bezinning.
Laten we bewust ons inzetten, verlangend de weg
van de Heer te gaan: de weg van inkeer, de weg
van liefde tot de Heer en tot de naaste. Dit vieren wij
met Pasen. Het is het feest van het nieuwe leven:
Jezus Christus, die schijnbaar door de kruisdood te
zijn mislukt, is opgestaan uit de dood en leeft bij
God en te midden van ons, opdat wij ook kunnen
opstaan en durven te geloven in het nieuwe leven en in een toekomst met de
Heer. Ik wens u een veertigdagentijd vol devotie toe en alvast van harte Zalig
Pasen!
Pastoor Franklin Brigitha
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Berichten vanuit het bestuur

Het jaar van de veranderingen
In het vorig parochieblad noemden wij 2019 al als
het jaar van de veranderingen. Wij willen dat zeer
zorgvuldig doen. Zorgvuldig in de zin van dat wij
ons bewust moeten zijn dat vele parochianen met
de sluiting van de St. Josephkerk een vertrouwde
omgeving zullen missen. Wij zullen bewust afscheid
nemen van die omgeving, waar we vele jaren een deel van ons leven hebben
doorgebracht. Maar ook zullen wij bewust samen naar een nieuwe omgeving
gaan en samen bepalen hoe wij dat nader gaan invullen.
Zaterdagavondviering
Wij hebben u zo veel mogelijk willen meenemen in de besluitvorming naar
welke kerk de zaterdagavondviering zou kunnen gaan. Vandaar de enquête
tijdens de kerstdagen. De enquête werd redelijk ingevuld. De uitkomst is dat
een meerderheid de voorkeur aangaf voor een viering in de Pius X kerk. Wij
nemen deze uitslag over en vanaf 6 juli a.s. is de eucharistieviering in de
Pius X om 19.00 uur. De viering in deze kerk op zondag om 09.30 uur blijft
staan.
Vrijwilligersavond
Zoals hierboven aangegeven: wij willen bewust afscheid nemen van onze
bekende omgeving. Vandaar nodigen wij alle vrijwilligers uit voor een avondje
waarbij wij herinneringen zullen ophalen aan de St. Josephkerk. De avond zal
zijn op vrijdag 14 juni. Wij hopen op een hele volle zaal en een gezellige
invulling van het programma. In het volgende parochieblad komen we terug op
de vrijwilligersavond. Noteer hem nu alvast in uw agenda!
Laatste viering in de Josephkerk
In het verlengde van bewust afscheid nemen, zal de laatste eucharistieviering
in de St. Josephkerk plaats vinden op zondag 30 juni om 10.00 uur. In de
andere kerken zijn dat weekend geen vieringen. Alle parochianen worden
uitgenodigd deel te nemen aan deze viering. Ook parochianen van de Pius X
en de Laurentiuskerk. De bisschop heeft beloofd voor te gaan in deze viering.
Zondermeer een bijzondere viering.
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Parochie helpt Parochie
In het vorig parochieblad gaven wij aan dat gesprekken plaatsvonden tussen
onze parochie en de Corneliuskerk in Limmen. U weet wel de kerk die vorig
jaar voor een groot deel door brand verwoest werd. Ondertussen heeft het
bisdom de transactie goedgekeurd en gaan alle stoelen en het hele liturgisch
meubilair naar deze kerk-(weer)-in-opbouw. Het is mooi dat het meubilair
hergebruikt kan worden.
Het parochiebestuur

Kerkbalans / kerkbijdrage 2019
Beste medeparochianen,
Hartelijk bedankt aan allen dat u onze parochie steunt met uw betrokkenheid
en uw financiën. Mede dankzij u is onze parochie een plek van betekenis voor
Alkmaar Zuid. Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen.
Dit laatste geldt helaas niet voor iedereen dit jaar. Met de sluiting van de St.
Josephkerk moeten velen zich ergens anders proberen thuis te voelen. Men
verlaat een vertrouwde omgeving, maar ontmoet nog wel dezelfde mensen.
De kerk kan alleen bestaan via de financiële steun van haar leden, van
mensen zoals u. Dankzij deze steun kunnen wij als kerk en parochie
functioneren. Daarom vragen wij elk jaar aan u om een bijdrage, de bekende
Kerkbalans. Het is een vrijwillige bijdrage, maar wij kunnen absoluut niet
zonder.
In het parochieblad en op onze website zijn wij vaak ingegaan op het feit dat
onze parochie met een duidelijk verlies draait. Dat is zo en dat weet u. De kerk
krijgt, zoals u weet, geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van financiële
bijdragen.
U kunt uw bijdrage overmaken:
NL49ABNA 0567 3399 71 t.n.v.
RK Parochie HH Matthias-Laurentius,
o.v.v. kerkbijdrage 2019, + uw postcode
en huisnummer.
Ook in 2019 is het weer mogelijk – mits
boven een drempel van 1% van uw
belastbaar inkomen – om uw giften van de
inkomstenbelasting af te trekken. Bij een
5-jaars regeling geldt geen drempel voor belastingaftrek. Een formulier voor
een 5-jaars regeling van giften is te verkrijgen bij het parochiekantoor.
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Of wilt u een doorlopende machtiging afspreken met de parochie, retourneer
dan het formulier ‘Doorlopende machtiging’ achter in het blad.
Kerkbalans gaat over de parochie als goed doel. De parochie die zich inzet
voor sociale cohesie, zorg en aandacht geeft voor mensen die het moeilijk
hebben.
Hartelijk dank, namens de parochie HH Matthias-Laurentius, het bestuur

Denkt u nog aan de Vastenactie?
Dit jaar steunt onze parochie de Vastenactie
met de waterprojecten in Afrika, Indonesië en
Nicaragua. In elke kerk staat een Vastenbus
waar u uw gift in kunt deponeren, bij het
Broodje Tevredenheid/Vastenoverdenking kunt
u uw gift op de schaal doen. Ook kunt u uw gift
storten op de bankrekening (zie colofon) van
de parochie o.v.v. “Vastenactie 2019”, of
rechtstreeks naar de Vastenactie
NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Berichten vanuit de parochie

Nostalgie St. Josephkerk
Nu de sluitingsdatum van de St. Josephkerk met rasse schreden nadert, kan ik
het niet nalaten mijn belevingen op papier te zetten.
Ik ben nu bijna 87 jaar en heb zo het een en ader wel meegemaakt in het
kerkelijk gebeuren. Ik was al heel jong dat ik voor het eerst onze kerk bezocht,
nl. mijn doop, alleen begrijpelijk niet te herinneren.
Wat ik nog goed kan onthouden was mijn eerste H. Communie, keurig in een
matrozenpakje. Later gevolgd door het H. Vormsel, toegediend door Mgr.
Huibers. Na enige jaren de plechtige Communie.
Daar tussendoor nog misdienaar waar ik mij op verheugde als de bekende
pater Frehe de H. Mis deed. Een man met een goed gevoel voor humor en vol
met verrassingen.
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De huwelijken van mijn beide zusters, het 50- en 60-jarig huwelijk van mijn
ouders. Ikzelf ben ook in een Jozefkerk getrouwd maar dat was niet in
Alkmaar.
Naast de pastoors en paters die hier werkzaam waren, wil ik vooral niet
vergeten onze unieke koster Hen Hageman die zich altijd met hart en ziel voor
de volle 100% heeft ingezet.
Maar waar het in dit schrijven om draait: nu de kerk nog volledig intact is: zou
het mogelijk zijn om door een handige techneut een DVD samen te stellen met
daarin zowel oude als nieuwe opnamen en ook eventuele foto’s? Nu kan het
NOG.
Ik hoop dat hiervoor mensen zich beschikbaar willen stellen. Alvast bedankt.
Herman Burger

Klussen in de Laurentiuskerk
Beste mensen,
De wintermaanden hebben we benut om de
Matthiaszaal van de Laurentiuskerk op te pimpen.
Na het plaatsen van een ander keukenblok hebben
we om alles weer een frisser uiterlijk te geven de
wanden een mooie leliewitte kleur gegeven.
Voor de omlijsting van de ramen hebben we de
Cuyperskleuren toegepast, namelijk steenrood in
combinatie met een mosterd/kerrieachtige kleur.
Hierdoor komen de ramen veel mooier tot zijn recht.
De plinten, ramen en ook de kluisdeur waar een lichtgrijze kleur op zat hebben
we lichtbeige gemaakt.
De verlichting boven het aanrecht is aangepast en kan nu afzonderlijk worden
bediend.
Al met al heel veel werk maar het resultaat mag er dan ook zijn.
Waarschijnlijk zullen de schilderijen nog een ander plaats krijgen, maar dat is
afhankelijk van de inrichting. Hoe of waar het komt dat weten we nog niet.
Afgelopen vrijdag 1 maart jl. is er een nieuwe elektra groepenkast gekomen.
Dit was geen overbodige actie gezien de bedrading die er inzat was aangetast
door het gebruik en alles in de loop der jaren maar door en door was
geschakeld. We hebben dan ook veel moeite gedaan om te ontrafelen welk
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stopcontact of lamp op welke groep zat. Volgens ons hebben we dit nu goed in
kaart gebracht. Veiligheid gaat voor alles.
Maandag 4 maart zullen er nog enkele verbeteringen worden gedaan om de
“kinderziektes" er uit te halen. Helaas moesten we wel op zondag 3 maart in
de kou zitten, maar gelukkig hadden we de viering toch in goede harmonie
kunnen beleven en konden we weer een beetje opwarmen met een kop koffie
of thee.
We hopen u hiermede weer op de hoogte te hebben gebracht en wij gaan
gewoon weer verder met onze werkzaamheden.
Groetend, Kees en Kees

Het koor Schola Matthiae
U heeft ons waarschijnlijk al eens gehoord. Het koor Schola Matthiae. We
zingen hoofdzakelijk Gregoriaans in een viering waar veel Latijn aanwezig is.
Gregoriaans is de oudst bekende Christelijke kerkmuziek die ontstaan is in de
eerste eeuwen van het Christendom, haast als vanzelfsprekend de Joodse
traditie in zich opgenomen heeft, zowel muzikaal als tekstueel. Het overgrote
deel bestaat immers uit psalmen.
De naam Gregoriaans komt van de Paus Gregorius de Grote (590-604). Hij
zou de melodieën hebben gekregen door de Heilige Geest (hij wordt daarom
afgebeeld met een duif op zijn schouder). Door het stichten van een
koorschool in Rome is zijn invloed waarschijnlijk dusdanig geweest dat later
zijn naam daaraan is verbonden. Gedurende de Middeleeuwen is men
beducht geweest van ‘zuivere gregoriaans’. Dat dat goed lukte mag blijken uit
het feit, dat de verschillende kloostertradities vanaf de tiende eeuw ieder op
geheel eigen wijze de gezangen gaan noteren. Toch blijken de verschillen
miniem te zijn.

Deze Gregoriaanse gezangen nu, vormen ook de basis voor de latere
meerstemmigheid. De hele Westerse muziektraditie is eruit voort gekomen.
Veel parochianen vinden het mooi, genieten ervan en zouden het zelf ook
willen doen. Waarom zou je dan niet zeggen: zowel dames als heren zijn
welkom. Graag zouden we het koor op deze manier willen uitbreiden.
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Met Una, onze dirigente/organiste, heeft u een deskundige begeleiding. Vanuit
de kerk zal u een muziekboek (de Graduale) in bruikleen worden gegeven.
Hoort u niet onder onze parochie, geen probleem, u kunt zich altijd bij ons
aansluiten.
We repeteren om de twee weken in de Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord. We verzorgen de vieringen in de Laurentiuskerk en de Pius X kerk, dit
doen wij 1 x per maand.
Wees daarom niet terughoudend en probeer het gewoon.
Groetend, Kees Pater, 07245598912, keespater@hetnet.nl

Informatie over vieringen
Bijzondere viering in Oudorp op 24 maart met Antoine Bodar
De Laurentiusparochie van Oudorp en onze
parochie in Alkmaar nodigt u uit om op zondag
24 maart om 10.30 uur naar de Laurentiuskerk
in Oudorp, Herenweg 77, te komen voor een
bijzondere eucharistieviering.
Hoofdcelebrant is dan namelijk Antoine Bodar,
priester en bekende kunsthistoricus. Samen
met pastoor Franklin Brigitha zal hij voorgaan
in de viering, zijnde de derde zondag van de
veertigdagentijd.
Er is dan geen viering om 11.00 uur in de
Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord.
De viering zal muzikaal worden opgeluisterd door ons koor Canticum Novum
onder leiding van Una Cintiņa.
Rondom de Sint Laurentiuskerk is er voldoende parkeergelegenheid en ruimte
om de fiets te stallen.
Antoine Bodar, woonachtig in Rome, is bekend als presentator van radio- en
televisieprogramma’s. Tevens heeft hij talrijke boeken op zijn naam staan.
Na de viering wordt u koffie of thee aangeboden.
U bent van harte welkom!
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1e H. Communie op 7 april 2019
Nog een paar weken en dan is al weer de
viering van de 1e Communie. We zijn dit jaar
best wel vroeg maar dat komt ook doordat
Pasen dit jaar zo laat valt.
We hebben dit jaar 5 communicanten, het
zijn: Boudewijn ,Guus, Mila, Lucas en Lies.
De 1e communieviering zal zijn op zondag 7 april om 11.00 uur in de
Laurentiuskerk. We wensen de kinderen en hun ouders een mooie dag toe!
Gemma Pekel

Palmzondag en palmpaasstokken maken
Op 14 april is het Palmzondag. Zoals elk jaar zal
er voor alle kinderen gelegenheid zijn om de
palmpaasstok te komen versieren. Dit kan op
zaterdag 13 maart om 16.00 uur in de bovenzaal
van de Josephkerk.
Als u de kinderen een houten kruis (niet te groot)
wil meegeven en als u wilt zorgen voor wat
lekkers dan zorgen wij voor papier, plakband,
touw, lint, punaises etc. Ook voor een
broodhaantje wordt gezorgd. Wilt u wel uw
kind(eren) aanmelden bij het secretariaat, dan weten we hoeveel haantjes er
besteld moeten worden via de mail: ledenadm@matthiaslaurentius.nl of tel.nr.
072-5112396. Hulp van de ouders is van harte welkom!
De viering van Palmpasen voor de kinderen zal zijn in de kapel van de
Westerhout om 10.30 uur. Adres: Van Houtenkade 3.
Gemma Pekel

De vieringen in de Goede Week en de Paasdagen
Kijk voor deze vieringen op het rooster achter in dit blad. Op het rooster ziet u
de tijden.
De kerken zullen voor de paasdagen mooi versierd worden en de koren zijn al
bezig een bij Pasen passend repertoire in te studeren!
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De viering van het H. Bloedwonder
De viering van het H. Bloedwonder is op zondag 5 mei. De start zal zijn in de
Grote Kerk om 10.15 uur, met een gebed en zang. Daarna is er de processie
door de stad naar de Laurentiuskerk alwaar de viering begint om 11.00 uur..
Onze bisschop J. Punt zal voorgaan in de viering en ook meelopen in de
processie. U bent allen van harte uitgenodigd om dit feest mee te vieren vanaf
de Grote Kerk!

Doordeweekse gebedsmomenten en activiteiten
Josephkerk:
- De eerste Vastenoverdenking is geweest.
We hebben op 20 maart de tweede
Vastenoverdenking met als thema ‘dromen’,
en de tweede maaltijd met soep en brood!
Gaandeweg komt het Vastenkleed met de
dromen tot zijn voltooiing, bij elke Overdenking
komt er een vlak bij. Nieuwsgierig? Kom
kijken, luisteren en graag ook mee eten! Het is elke woensdag tót de Goede
Week en begint om 18.00 uur in de Josephkerk.
- Oók in de veertigdagentijd (behalve op Witte Donderdag) hebben we het
negenuurgebed met koffie na en bent u van harte welkom.
- Op de donderdag is de handwerkgroep de laatste hand aan het leggen aan
de ‘droomvlakken’ voor het vastenkleed. Daarnaast worden er alvast duifjes
gemaakt voor de Vredesweek in september! Komt u de groep versterken?
- Op elke laatste vrijdag van de maand is er de Gezamenlijke Maaltijd. De
maaltijd begint om 18.00 uur maar u kunt al terecht om 17.45 uur. De maattijd
is in het leven geroepen voor alleenstaande ouderen. Bent u al eens komen
eten? Er wordt altijd heerlijk gekookt, en het is gezellig om met een groep te
eten en bij te praten! Wilt u zich ook eens opgeven doe dat dan bij het
parochiekantoor, tel. 5112396. U bent van harte welkom. Er wordt een
bijdrage gevraagd van € 5,00. Wat er overblijft aan geld wordt ééns per jaar
gegeven aan pater Schipper in Pakistan voor het meisjeshuis.
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Pius X:
- Ook in de Vastentijd is er op elke dinsdag rozenkransbidden om 18.25 uur.
- U bent welkom bij de films:
Bij de film op 27 maart kunt u zich inleven in een waargebeurde historie van
koningin Victoria en haar dienaar. Het is een ludieke film met een ontroerende
afloop.
Bij de film op 24 april laten wij u zien hoe de situatie omtrent onderdrukking
van vrouwen in Engeland was. Wist u dat het pas 100 jaar geleden is, dat
vrouwen stemrecht kregen?
Bij elke film ontvangst vanaf 13.45 uur met koffie of thee, aanvang film om
14.00 uur, entree € 4,00; binnenkomen via de Blanckerhofweg.

Laurentiuskerk:
- Vanaf 27 maart is er weer Open kerk op
vrijdag: De Laurentiuskerk dan open op vrijdag
van 10.30 tot 16.00 uur, voor bezichtiging en uitleg
door vrijwilligers. Er worden dan veel museale
artikelen getoond. Bent u al eens komen
kijken?
- Er komt weer een bijzondere kerkwake op Goede Vrijdag 19 april 11.00 en
13.00 uur om naar te luisteren en naar te kijken.
Mooie beelden; prachtige tekst, en ter afwisseling zang. Geen orgelgeluiden
dus maar vier professionele zangers die met elkaar mooie gezangen laten
horen passend bij Goede Vrijdag. Deze zangers zijn Pia Mercx - mezzo
sopraan, Una Cintiņa - sopraan, Bart Vervaat - tenor en Erik-Jan Eradus bas.
In het Kerkwakeblaadje dat u bij binnenkomst kunt pakken staan dit jaar
alleen de teksten die gezongen worden. Het was ons niet toegestaan de voor
te lezen tekst af te drukken. Toch is er voor deze tekst met platen gekozen
omdat we beide zo mooi vinden! Daarom gaat de deurcollecte dit jaar iets
anders. Bij een gift van € 5,- of meer krijgt u het boekje in bezit waar de
voorgelezen tekst en de getoonde platen in staan. Voor elk boekje dat u méér
wilt hebben (om als cadeau weg te geven bijv.) betaalt u € 2,50.
Door dit boekje toch aan te schaffen heeft u iets moois in handen, u kunt de
tekst nog eens nalezen en de prachtige platen erbij nog eens bekijken!
Met een gift van minimaal € 5,- kunt u gelijk uw waardering voor de zangers,
de organisatie van de Kerkwake en de openstelling van de kerk tot uiting
brengen!
Werkgroep Kerkwake
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Meimaand – Mariamaand
Onze heilige Moeder Maria is door God
geplaatst in de beslissende momenten van de
heilsgeschiedenis van de Verlossing; zij
antwoordde steeds met volledige
beschikbaarheid, als vrucht van een diepe band
met haar goddelijke Zoon, Jezus Christus, en
gerijpt in volhardend en intens gebed. Door een
innerlijke luisterende houding erkende zij
nederig dat het God is die handelt. Tijdens haar
hele leven had ze vertrouwen in de heilige
Geest, die zij reeds op jonge leeftijd had ontvangen. Samen met Moeder Maria
nodigen wij u van harte uit om het Rozenhoedje te komen bidden, afgewisseld
met zang en overweging, in de intieme bidhoek in de St. Josephkerk op de
vrijdagavonden 3, 10, 17, 24 en 31 mei van 18.45 – 19.15 uur. We komen
bijeen als een biddende gemeenschap van broeders en zusters in Christus en
dienen met ons gebed niet alleen onze eigen belangen, maar bovenal die van
het Koninkrijk van God, en dat als geliefde kinderen van de Moeder Gods.
Jan & Marga Bijvoet ocds, werkgroep Maria-devotie

Alvast tips voor ná de Vastentijd om in uw agenda te zetten:
- Op de laatste woensdag van de maand mei
gaan we weer fietsen naar OLV ter Nood voor een
kleine Mariaviering ná het negenuurgebed.
- Op maandag 27 mei om 20.00 uur in de
Laurentiuskerk kunt u luisteren naar een prachtig
Mariaconcert gegeven door het Duo Esmera
(Una Cintiņa, organiste en Jean-Sebastien
Beauvais, kontratenor).
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Organisaties buiten de parochie

Paaspakkettenactie 6 en 7 april
Met ingang van vorig jaar heeft de Alkmaarse Raad van Kerken de
paaspakkettenactie overgenomen van het ISBA. In samenwerking met u
hebben wij 234 pakketten kunnen bezorgen bij mensen die financieel en ook
vaak sociaal in een moeilijke positie verkeren. Het blijkt telkens weer dat er in
onze omgeving mensen zijn die iets extra’s hard nodig hebben. Het feest van
Pasen nodigt ook uit om solidair te zijn met onze naasten, veraf maar ook
dichtbij. Het is belangrijk deze traditie voort te zetten. Veel kerken en
parochies in Alkmaar en omgeving doen er al jaren aan mee.
Voor het vullen van de pakketten zijn we op zoek naar levensmiddelen en
attenties voor kinderen en volwassenen. Het gaat daarbij om houdbare
levensmiddelen. Geschikt zijn bijvoorbeeld kaas (in plastic geseald) vlees in
blik, allerlei soorten pasta´s en pastasauzen, rijst, koffie, koffiemelk, thee,
suiker, broodbeleg, knabbeltjes, kruiden in potjes, muesli, enzovoort.
Alcoholische dranken zijn niet geschikt. Ook allerlei toiletartikelen (bijv.
tandenborstels, tandpasta, scheerspullenzeep, deodorant), handdoeken en
washandjes, theedoeken, kleur- en knutselboeken, stickerboeken (geen
speelgoed) zijn van harte welkom.
Kent u bedrijven die hierin behulpzaam kunnen zijn? Dan vernemen we dat
graag. Wilt u alvast een gift
overmaken voor de kosten die
hiermee gemoeid zijn? Dat kan
via het rekeningnummer van de
Alkmaarse Raad van Kerken
o.v.v. 'Paaspakketten 2019'. De
ARK is ANBI erkend en dus zijn
uw giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Wij hopen ook dit jaar weer op een succesvolle actie!
Namens de ARK,
Wim van Houten (06-18261595) en Ria de Rijke (06-49896107)
e-mail: info@alkmaarseraadvankerken.nl
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Het ISBA ‘viert’ 35-jarig bestaan met symposium
Wanneer: donderdagmiddag 9 mei vanaf 14.30- 17.30
Waar:
Wijkplaats, naast de Terp, Herenweg 14 in Oudorp
Van het begin af aan heeft het ISBA, interkerkelijk sociaal beraad Alkmaar,
zich ten doel gesteld om de materiële situatie van mensen die tussen wal en
schip (dreigen te) raken, te verbeteren.
Het geeft veel voldoening om te merken, dat je op een laagdrempelige manier,
een aantal mensen toch een steun in de rug kunt geven door een advies, door
bemiddeling of een verwijzing naar de juiste instanties. Soms kunnen we met
een klein bedrag de ergste acute nood lenigen.
Ons team bestaat uit 6 leden, waarvan 4 uitvoerende leden, die volgens
rooster in tweetallen op de woensdagmorgen (10.30-12.30) spreekuur houden
tijdens het “open huis” van de Zwaan aan de Oudegracht 185 in Alkmaar.
Het ISBA bestaat dit jaar 35 jaar. Wij willen met een kleinschalig symposium in
de Wijkplaats te Oudorp op donderdagmiddag 9 mei a.s. aan deze mijlpaal
aandacht besteden.
Op deze middag zullen een aantal instanties, met wie wij in de loop der jaren
regelmatig hebben samengewerkt, zich kort presenteren. Daarbij zullen zij
aangeven wat er in Alkmaar mogelijk verbeterd kan worden voor hun
doelgroep.
Vertegenwoordigers van DNO (de nachtopvang), de Brijder, de GGZ, Actief
Talent, Bewindvoering, de Zwaan en het ISBA zullen deze middag aan het
woord komen. Het programma wordt muzikaal omlijst door (klein) Septimbre.
Als u dit symposium wilt bijwonen, bent u van harte welkom.
U kunt zich voor deze middag aanmelden bij Mariet Buren 072-5153978 of
Johan Potter, johan.potter@kpnmail.nl

Vieringen op St. Barbara
Elke 1e dinsdag van de maand, behalve in de maanden
juli en augustus, is er een viering op de RK.
begraafplaats St. Barbarastichting. Tijdens deze viering
worden in het bijzonder de overledenen herdacht die in
de voorgaande maand zijn begraven. Vanzelfsprekend is iedereen die tijdens
de viering zijn of haar overleden familielid, vriend of kennis wil gedenken van
harte welkom. Na de viering is er gelegenheid om onder het genot van een
kop koffie of thee met elkaar na te praten.
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Parochieberichten
Overleden
Nicolaas Johannes van Ewijk
Catharina Tijm-Schoen
Maria Kater-Brandt

90 jaar
90 jaar
86 jaar

Wij wensen de familie en nabestaanden kracht en
sterkte toe om dit verlies te kunnen verwerken.

Vieringen door de week
LaurenJoseph
tius
maandag

9uurgebed

dinsdag

9uurgebed

woensdag 09.00 u

9uurgebed

Pius X

Nieuwpoort

18.30 u (kapel)
rozenkransgebed

donderdag

9uurgebed

vrijdag

09.00 u viering

10.00 u
midweekviering
2e woensdag
v.d. maand

Palmpaasviering
zondag
14-04-2019
10.00 u
viering

18.45 u in mei
Rozenkrans
bidden Mariabidhoek
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Westerhout

09.00 u
viering
1e dinsdag
v.d. maand

19.00 u viering
viering
(Matthiaszaal)

Barbara

Weekendvieringen in maart
Datum
Tijd
23-03-2019
17:00
19:00
24-03-2019 09:30
11:00

Kerk
Josephkerk
Josephkerk
Pius X

Voorganger
pater Tristan
pater Tristan
pater Diego

Koor/organist

Bijzonderheden
Engelstalig

Orgel: B. Vervaat
Orgel: B. Vervaat

geen viering in
Laurentiuskerk Antoine Bodar
Canticum Novum Laurentiuskerk
Oudorp
pastoor Franklin
Verdronkenoord

30-03-2019
19:00 Josephkerk
pater Tristan
31-03-2019 09:30
Pius X
pater Tristan
11:00
Laurentiuskerk pater Diego

Laurentiuszangers
Dominicuskoor
Laurentiuszangers

Weekendvieringen in april tot Goede Week
Datum
Tijd
06-04-2019
19:00
07-04-2019 09:30
11:00
13:00

Kerk
Josephkerk
Pius X
Laurentiuskerk
Josephkerk

Voorganger
pater Diego
pastor Dijkman
pater Tristan
pater Diego

Koor/organist
Ritmisch Koor
Orgel: U. Cintina
Orgel: U. Cintina

Palmpasen
13-04-2019
19:00
14-04-2019 09:30
10.30
11:00

Josephkerk
Pius X
Westerhout
Laurentiuskerk

pater Tristan
pater Tristan
pater Diego
pater Tristan

Orgel: U. Cintina
Dominicuskoor
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Bijzonderheden

1e communie
Spaanstalig

familieviering
Orgel: U. Cintina

Vieringen in de Goede Week t/m Bloedwonderviering
Datum
Tijd
Kerk
Boeteviering
15-04-2019
19.00 Josephkerk

Voorganger

Koor/organist

pater Diego

Orgel: B. Vervaat

Witte Donderdag
18-04-2019
19.00 Laurentiuskerk pater Diego

Schola

Goede Vrijdag
19-04-2019 11.00
13.00
15.00
15.00
19.00

Laurentiuskerk
Laurentiuskerk
Laurentiuskerk pater Tristan
Pius X
pater Diego
Josephkerk
pater Diego

Orgel: U. Cintina
Orgel: U. Cintina
Orgel: U. Cintina
Orgel: B. Vervaat
Laurentiuszangers

Paaszaterdag
20-04-2019 21.30

Laurentiuskerk pater Diego

Canticum Novum

1e Paasdag
21-04-2019 09.30
09.30
11.00
13.00

Josephkerk
Pius X
Laurentiuskerk
Josephkerk

pater Diego
pastor Dijkman
pater Diego
pater Tristan

Ritmisch Koor
Orgel: U. Cintina
Canticum Novum

2e Paasdag
22-04-2019 10.00

Josephkerk

pater Diego

Orgel: B. Vervaat

Datum
Tijd
27-04-2019
19:00
28-04-2019 09:30
11:00

Kerk
Josephkerk
Pius X
Laurentiuskerk

Voorganger
pater Diego
pastor Slot
pater Diego

Koor/organist
Orgel: U. Cintina
Dominicuskoor
Schola

04-05-2019
19:00 Josephkerk
05-05-2019 09:30
Pius X
11:00

Laurentiuskerk Mgr. Punt

13:00

Josephkerk
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Bijzonderheden

Kerkwake
Kerkwake
Kruisweg
Kruisweg
Plechtigheden

Spaanstalig

Bijzonderheden

geen viering
geen viering
10.15 u Start in
Grote Kerk,
Canticum Novum
aansluitend Bloedwonderprocessie
geen viering

Activiteitenkalender t/m mei 2019
2e Vastenoverdenking met aansluitend Broodje
Tevredenheid, fin. bijdrage voor Vastenactie

woensdag

20 mrt

18.00 u

donderdag

21 mrt

09.30 u Handwerkochtend

zondag

Josephkerk
Josephkerk

Viering in Laurentiuskerk Oudorp met o.a. priester
Antoine Bodar als voorganger, m.m.v. koor
Laur.kerk
24 maart 10.30 u
Canticum Novum, Laurentiuskerk
Oudorp
Verdronkenoord gesloten.

woensdag

27 mrt

14.00 u

Filmmiddag, thema: waargebeurde historie
koning Victoria en haar dienaar

Pius X

woensdag

27 mrt

18.00 u

3e Vastenoverdenking met aansluitend Broodje
Tevredenheid, fin. bijdrage voor Vastenactie

Josephkerk

donderdag

28 mrt

09.30 u Handwerkochtend

Josephkerk

vrijdag

29 mrt

18.00 u Gezamenlijke maaltijd

Josephkerk

4e Vastenoverdenking met aansluitend Broodje
Tevredenheid, fin. bijdrage voor Vastenactie

woensdag 03 april

18.00 u

donderdag 04 april

09.30 u Handwerkochtend

za + zo

06 en 07 april

Paaspakkettenactie ARK

Josephkerk
Josephkerk
alle kerken

woensdag 10 april

5e Vastenoverdenking met aansluitend Broodje
18.00 u
Tevredenheid, fin. bijdrage voor Vastenactie

Josephkerk

donderdag 11 april

09.30 u Handwerkochtend

Josephkerk

zaterdag

13 april

16.00 u Palmpaasstokken maken

Josephkerk

vrijdag

19 april

11.00 u Kerkwake met zang, woord en beeld

Laur.kerk

vrijdag

19 april

13.00 u Kerkwake met zang, woord en beeld

Laur.kerk

Filmmiddag, thema: Onderdrukking vrouwen in
Engeland begin 20e eeuw

woensdag 24 april

14.00 u

donderdag 25 april

09.30 u Handwerkochtend

Josephkerk

vrijdag

18.00 u Gezamenlijke maaltijd

Josephkerk

donderdag 02 mei

09.30 u Handwerkochtend

Josephkerk

vrijdag

03 mei

18.45 u Rozenkransgebed Mariakapel

Josephkerk

zondag

05 mei

10.15 u

26 april

Bloedwonderviering in Laurentiuskerk , start
10.15 u in Grote Kerk, aansluitend processie

Pius X

Grote Kerk
--> Laur.kerk

donderdag 09 mei

09.30 u Handwerkochtend

Josephkerk

vrijdag

18.45 u Rozenkransgebed Mariakapel

Josephkerk

zondag
maandag

10 mei

11 en 12 mei
27 mei

Deurcoll. Roepingenzondag

20.00 u Maria concert door Duo Esmera
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alle kerken
Laur.kerk

Doorlopende machtiging SEPA Euro-Incasso

Naam incassant
Adres incassant
Postcode incassant
Woonplaats incassant
Incassant ID
Kenmerk machtiging

: R.K. Parochie HH. Matthias-Laurentius
: Nassaulaan 2
: 18154 GK
: Alkmaar
: NL80ZZZ302696440249
:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan R.K. Parochie
HH. Matthias-Laurentius om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Kerkbijdrage
en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van R.K. Parochie HH. Matthias-Laurentius.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Bedrag

: €.............................
Incasso per: maand / kwartaal / half jaar / jaar / eenmalig *

Naam

: ......................................................................................................

Adres

: ......................................................................................................

Postcode : .............................Woonplaats : ..................................................
Telnr

:………………………………………………………………………….

IBAN-nr

: NL................................................................................................

Datum

: ...................................................Handtekening :

* doorhalen wat niet van toepassing is.
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