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Dit jaar het thema van de open monumentendagen op 10 en 11 sep-
tember 2022. Het weekend dat Parochie De Goede Herder de deuren 
van de St. Pancratiuskerk weer wagenwijd opent. Op beide dagen bent 
u van harte welkom om tussen 12.00 uur en 16.00 uur om het monu-
mentale pand en de iconenexpositie van Cor Kroone te bezichtigen. 

Joost Doodeman zal het prachtige monumentale David-orgel weer 
laten klinken. Tevens zal hij om 14.45 uur optreden met het Vocaal 
ensemble 't Octet, een gelegenheidsensemble, met de a capella ge-
zongen liederen uit de renaissance. Uit Duitsland van Hassler: nun 
fanget an ein guts Liedlein. Uit Frankrijk een paar chansons over de 
liefde waaronder het bekende Belle qui tiens ma vie. Uit Engeland een 
lied van King Henry VIII, het lied April is in my mistress'  face. 
Uit Nederland tenslotte het liefdeslied Als ick u vinde van Hubert Wael-
rant en het wat weemoedige Ich segh adieu van Clemens non Papa. 

Om 15.30 uur op beide dagen zal Joost Doodeman samen met dwars-
fluitiste Irene Brugman optreden met de volgende prachtige muziek: 
fluitsonates van Vivaldi en Quantz, van Bach het elegante Siciliano in Es 
en het Ave Maria gebaseerd op de prelude in C  uit het Wohltemperier-
tes Klavier. Van de 18e eeuwse Franse componist Blavet de sonate no 6 
in a  Ook zullen de aantrekkelijke variaties over Greensleeves klinken en 
een dromerige Sicilienne van de Belgische componist Marcel Poot.

Hoe duurzaam is dit, dat men nog steeds kan genieten van muziek, zo-
lang geleden gecomponeerd? In hetzelfde weekend wordt er een mu-
ziektuinenfestival georganiseerd waarin er diverse optredens zijn van 
leden van Emergo. Zij spelen om 14.00 uur waarschijnlijk ook in de tuin 
van de Pancratiuskerk.

ENERGIECRISIS
Net als bij ons thuis is door de oorlog 
in Oekraïne en het daarbijbehorende 
energievraagstuk, het termijnbedrag 
van vooral het gas explosief geste-
gen. Inmiddels betalen we alleen al 
voor de kerk € 2.070 per maand, ja 
u leest het goed: € 2.070 per maand 
dat betekent bijna € 25.000 op jaar 
basis. Dit voorschot is gebaseerd 
op vorig jaar met een redelijk zachte 
winter. U kunt zich voorstellen wat er 
gebeurt als de temperatuur drastisch 
onder nul gaat. Als verzachtende om-
standigheid kan ik aangeven dat de 
BTW op energie is gedaald naar 9% 
per 1 juli, maar dat is al verwerkt in 
het termijnbedrag. Ook kan ik u infor-
meren dat wij de betaalde energiebe-
lasting één keer per jaar kunnen te-
rugvragen. Het gaat hier dan om cir-
ca € 5.000.

Eindconclusie is wel dat er een situa-
tie ontstaat waar niemand vrolijk van 
wordt, want naast de kerk hebben we 
ook de energiekosten van de pasto-
rie. Binnen het locatieteam gaan we 
deze zorgelijke situatie bespreken en 
eventueel maatregelen treffen. We 

gaan hierbij letten op de aantallen 
bezoekers, het aantal vieringen en de 
locatie van de viering. Met de weten-
schap dat er in moeilijke dagen eer-
der in onze jaartelling vieringen kon-
den worden gehouden in veel slech-
ter geoutilleerde omgevingen kun-
nen we misschien vieringen verplaat-
sen naar een andere locatie zoals de 
pastorie. Misschien moeten we het 
aantal vieringen wel aanpassen.
Als het ons lukt energie te besparen  
scheelt dat niet alleen onze porte-
monnee maar doen we ook wat voor 
het milieu. Ik wil u vragen bij het 
overmaken van de kerkbijdrage of bij 
het meedoen aan de collecte hier re-
kening mee te houden. Ik weet dat u 
thuis ook wordt geconfronteerd met 
hogere kosten maar als ik het niet 
opnoem vervul ik mijn taak als pen-
ningmeester onvoldoende. U kunt 
ervoor zorgen dat er naast de warm-
te die naasteliefde uitstraalt ook wat 
warmte kan worden gekocht bij het 
energiebedrijf. 
Dank voor uw aandacht, 

Gerard Veldt, penningmeester

De vergadering van 22 juni wordt 
geopend door Wilma Groot-van 
Berkel met een noveengebed 
voor Oekraïne. Sta alle mensen 
bij die lijden onder de gevolgen 
van deze crisis.

JUBILEUM APOSTELKERK
Op zondag 3 juli 2022 werd ’s 
middags een plechtige hoogmis 
gehouden b.g.v. het 60-jarig be-
staand van de kerk van de HH. 
Twaalf Apostelen in Beverwijk. 
Met onze bisschop Mgr. Hendriks 
als hoofdcelebrant en een flink 
aantal priesters en diakens werd 
het 60-jarig bestaan gevierd van 
deze ‘noodkerk’ die nog steeds 
steevast door vele mensen wordt 
bezocht als ‘rots in de branding’. 
Wij feliciteren de Apostelkerk en 
haar pastoor Henk Niesten, van 
harte met dit jubileum. Aan het 
eind van de feestelijke viering 
reikte Mgr. Hendriks de pause-
lijke onderscheiding Pro Ecclesia 
et Pontifice uit aan de heer Martin 
van Kleef. 

REGIONALE CENTRALE 
FINANCIERING
Al een aantal jaren is in onze re-
gio sprake van een pastoraal sa-
menwerkingsverband. Nu met 
ingang van 1 oktober 2021 het 
vergrote samenwerkingsverband 
door het bisdom is geformali-
seerd, worden de kosten van het 
pastoresteam met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2021 naar 

draagkracht over de zes paro-
chies omgeslagen. Een positieve 
ontwikkeling, waarbij het belang 
van onderlinge solidariteit mag 
worden benadrukt! Dit ontslaat 
ons overigens niet van de ver-
plichting om kritisch naar de zes 
parochies te blijven kijken. De ko-
mende jaren ontkomen we niet 
aan het nemen van maatregelen 
en zullen we genoodzaakt zijn het 
aantal kerkgebouwen in onze re-
gio (thans negen) te reduceren. 

DANK AAN ALLE
VRIJWILLIGERS
Als je alle werkgroepen, koren, 
kosters, acolieten, misdienaars, 
huishoudelijk medewerkers en 
bestuurders bij elkaar optelt, kom 
je tot ruim 1.000 vrijwilligers. On-
danks de krimp van onze geloofs-
gemeenschappen een zeer in-
drukwekkend aantal! De inzet van 
al die mensen in onze zes samen-
werkende parochies is onbetaal-
baar. Daarom mag namens het 
bestuur nog eens gezegd wor-
den: “Dank je wel lieve vrijwilli-
gers voor jullie tomeloze inzet, jul-
lie energie, jullie kennis, jullie be-
trokkenheid, jullie aanpassings-
vermogen in de coronapandemie 
en jullie trouw aan onze paro-
chies. Zonder jullie inzet zouden 
we niet kunnen bestaan. Jullie 
zijn ons belangrijkste kapitaal. 

Bert Jan Rozestraten
(gedelegeerd voorzitter)

UIT HET BESTUUR

Na meer dan 40 jaar hebben wij af-
scheid genomen van Gerrit Gijzen als 
verzorger van het drukwerk van onze 
parochie. 

Vele jaren verzorgde Gerrit het druk-
ken van het parochieblad en boek-
jes en ander drukwerk voor vierin-
gen. Gedurende deze jaren heeft hij 
gebruik gemaakt van verschillende 
technieken, van stencilapparaat tot 
kopieerapparaat. In het begin moes-
ten de boekjes en het parochieblad 
ook op volgorde gelegd worden en 
geraapt, maar ook daar werd een op-
lossing voor gevonden. Een vouw- 
en sorteerapparaat werd aange-
schaft, wat het werk een stuk vereen-
voudigde.

Wij zijn Gerrit veel dank verschuldigd 
voor zijn tomeloze inzet om het druk-
werk te verzorgen. Altijd vonden ko-
ren en anderen die boekjes nodig 

hadden het drukwerk keurig in een 
doosje op de plank bij het kopieerap-
paraat.

Namens alle parochianen wensen wij 
Gerrit nog vele goede jaren toe sa-
men met zijn vrouw Truus.

Wij zijn ook verheugd te kunnen laten 
weten dat in Harry en Jacquelien van 
der Laan waardige opvolgers zijn ge-
vonden voor Gerrit. Hij heeft hen de 
kneepjes van het vak en de werking 
van de apparatuur bijgebracht en vol 
vertrouwen zijn taken aan hen over-
gedragen. 
U kunt Harry en Jacquelien bereiken 
op de volgende telefoonnummers: 
06-12097403 of 06-55380123.

Graag wensen wij hen veel succes 
toe bij deze werkzaamheden.

Het locatieteam

OPEN MONUMENTENDAGEN

AFSCHEID VAN GERRIT GIJZEN



“Door de stijgende prijzen van ener-
gie en boodschappen doen meer 
mensen een beroep op de voedsel-
banken. “De zomerdip blijft dit jaar 
uit”, zegt de centrale organisatie 
Voedselbanken Nederland. De orga-
nisatie denkt dat er duizenden klan-
ten extra zijn, zoals u onlangs wel-
licht ook al op tv hoorde.
De trend is begin dit jaar al ingezet, 
zeggen de voedselbanken. Maar het 
gaat nu gewoon door, terwijl er nor-
maal in de zomer altijd minder men-
sen komen. We zitten nu al maanden 
op een groei van zo’n 5 tot 10 pro-
cent. Precieze cijfers over de zomer 
zijn er nog niet.
Doordat supermarkten scherper in-
kopen, blijven er minder etenswaren 
over. Maar... niemand wordt gewei-
gerd, zegt de Voedselbankorganisa-
tie.”

Bovenstaand bericht van Voedsel-
bank NL zegt genoeg. Ook in onze 
regio IJmond Noord - waar het uit-
deelpunt Voedselbank Castricum dat 
gevestigd is in ons parochiehuis on-
der valt - kampt men met hetzelfde 

Op zaterdag 11 juni jl. vond in de Sint 
Bavo de priesterwijding plaats van 
Jaider Chantre Sánchez. Veel men-
sen waren naar de kathedrale basi-
liek gekomen. Hoe heeft kapelaan 
Jaider de aanloop naar zijn pries-
terwijding ervaren? Voelt hij zich als 
pasgewijd priester anders en wat be-
tekent het priesterschap voor hem? 
Een maand voordat hij terugkeert 
naar Colombia spreek ik hem in de 
pastorie van de Mariakerk.

Op retraite in Doetinchem
Nadat Jaider op 1 juni zijn ouders 
uit Colombia op Schiphol had afge-
haald, ging hij in retraite in de Willi-
brordusabdij in Doetinchem. Samen 
met een priesterkandidaat werd hij 
hartelijk ontvangen door een Bene-
dictijner monnik en een iemand van 
het bisdom Leeuwarden. De week 
van retraite bestond uit het dagelijks 
getijdegebed, de Eucharistie die in 
het leven van een priester centraal 
staat en het “bewust op zoek gaan 
naar verdieping in mijn priesterlijke 
roeping en het mediteren van de wij-
dingsritus”. 

De priesterwijding op 11 juni
Wat heeft de meeste indruk op hem 
gemaakt? Jaider noemt twee belang-
rijke gebeurtenissen. De litanie van 
alle Heiligen, waarbij de wijdeling plat 
ter aarde gaat liggen en waar de Heili-
gen worden aangeroepen om hun ge-
bed voor Jaider. Ten tweede de hand-
oplegging door de bisschop onder 
het uitspreken van het wijdingsgebed. 
Kapelaan Jaider: “ik voelde daarbij de 
kracht van de Heilige Geest!” 

Mooi was de koorzang van het pro-
jectkoor onder leiding van Rodríguez 
Luque, een koor dat was aangevuld 
door zangers uit de regio. Na afloop 
van de viering werd de pasgewijde 
Jaider door menigeen gefeliciteerd, 

probleem: tekort aan houdbare voe-
dingswaren! Diaconie DGH heeft als 
leidraad “Omzien naar elkaar”. Daar-
om vragen wij u als werkgroep Dia-
conie DGH om ons bijzonder te steu-
nen bij onze maandelijkse inzame-
ling. U vindt ons voor onze kerk op 
elke eerste vrijdag van de maand van 
10 tot 12 uur, te weten op 2 septem-
ber, 7 oktober, 4 november en 2 de-
cember a.s. Wij hebben ook een do-
natiebox staan. Die parochianen die 
regelmatig geld overmaken naar ons 
rekeningnummer NL41RABO 0349 
3356 99 t.n.v. PCI DGH Castricum 
kunnen erop rekenen dat het gestor-
te geld altijd daar terecht komt, zoals 
door de donateur op de overschrij-
ving wordt aangegeven. 

Wij rekenen op uw komst! Wij allen 
moeten Omzien naar elkaar!

hetgeen tijdens de receptie in Heiloo 
werd herhaald.

De Eerste H. Mis van de neomist 
Op zondag 12 juni ging Jaider met 
een zelfverzekerde uitstraling voor in 
zijn Eerste H. Mis in de Pancratius-
kerk. Hij werd daarbij vergezeld door 
een flink aantal collega’s uit de re-
gio. Het regionale karakter van de-
ze viering mocht worden benadrukt 
met de inbreng van het Heemskerk-
se koor Intermezzo onder leiding van 
Bert Stolwijk, met Jeroen Vergouw 
als acoliet en lectrice Saskia Bos van 
de St. Eloy. Pastor Overmars over-
handigde tijdens zijn verkondiging 
een kelk aan Jaider. Deze kelk was 
afkomstig van een overleden priester 
(Cas Wanna), die hij voor zijn dood 
aan pastor Anton had gegeven om 
deze aan een nieuwe priester te over-
handigen. Nu kan er nog één naam 
onder gezet worden en heeft kape-
laan Jaider moeten beloven dat hij 
deze kelk ooit aan een nieuw priester 
cadeau zal doen. Na afloop was in 
de Pancratiusparochie een door Cas-
tricumse vrijwilligers uitstekend ver-
zorgde receptie georganiseerd.    

De eerste weken als priester
Inmiddels heeft kapelaan Jaider zijn 
eerste weken als priester achter de 
rug. Hij kijkt er met tevredenheid op 
terug en is nu terug van zijn vakantie 
in Columbia. Daar heeft hij een aan-
tal vrienden bezocht in Planades en 
in zijn geboorteplaats op 21 augus-
tus zijn eerste viering opgedragen. 

Wij hopen van harte dat kapelaan 
Jaider nog jaren als priester in onze 
parochies werkzaam mag zijn en dat 
daarbij net als apostel Barnabus ‘het 
verbinden van mensen’ centraal mag 
staan!

Bert Jan Rozestraten

GEEN ZOMERDIP BIJ VOEDSEL-
BANK; DIACONIE DGH HELPT!

TERUGBLIK PRIESTERWIJDING 
JAIDER CHANTRE SÁNCHEZ

VANUIT HET LOCATIETEAM

MEDEDELING BAKKUMS CONTACT

Op het moment van schrijven is de 
schoolvakantie in onze regio alweer 
ruim een week geleden begonnen. 
Reguliere activiteiten gaan op een la-
ger pitje en voor veel mensen is dit 
de aangewezen periode in het jaar 
om eropuit te trekken en de accu 
weer bij te laden. Tegelijkertijd zijn we 
vanuit het locatieteam en het regio-
bestuur al weer bezig om ons voor te 
bereiden op de volgende ronde dis-
cussies die in september met het bis-
dom zullen worden gevoerd over de 
(middel) langetermijntoekomst voor 
onze regio. Hierbij wordt onder an-
dere gekeken naar het aantal kerk-
gebouwen dat in de regio in de toe-
komst nodig is voor de eredienst. 

Voor alle parochies in de regio zijn 
diverse kentallen (financieel, kerkbe-
zoek, sacramenten, sociale functies 
etc.) verzameld en in kaart gebracht. 
Deze zogenaamde vitaliteitsscan 
is van belang omdat het een basis 
vormt voor besluiten over bijvoor-
beeld investeringen en groot onder-

We mogen weer!!!!
Na de zomer gaan we weer begin-
nen met de klaverjasmiddagen in de 
parochiezaal van de St. Pancratius 
Kerk.

We gaan starten op woensdag 31 
augustus 2022 en daarna om de 14 
dagen. Hoort zegt het voort!!!!!

De parochiezaal gaat niet eerder 
open dan 13:00 uur en vanaf 13:30 
uur start het klaverjassen. De kosten 
zijn gelijk gebleven aan voorgaande 
jaren en bedragen per keer € 4,50 

houd dat noodzakelijk is om op de 
lange termijn onze gebouwen in goe-
de staat te houden. Opvallend in dit 
statistisch overzicht is dat met name 
in Castricum, na versoepeling van de 
coronarestricties eerder dit jaar, het 
aantal kerkgangers in het weekend 
erg laag is gebleven. Qua kerkbe-
zoek naderen we de ondergrens die 
door het bisdom wordt aangehouden 
voor levensvatbaarheid.

Het vorige stukje voor de Overweg 
eindigde met de aankondiging van 
de startzondag, die gepland is voor 
18 september. Het moge duidelijk zijn 
dat na een moeilijke coronaperiode 
de “doorstart” na de zomervakan-
ties dit jaar belangrijker is dan ooit. U 
bent allen van harte uitgenodigd om 
weer aan te sluiten en daarmee een 
signaal af te geven dat we weer echt 
willen doorstarten na het zo welver-
diende zomerreces.

Wim van der Meer 
(gedelegeerd voorzitter)

die u bij binnenkomst kunt voldoen. 
Er worden niet meer dan 10 tafels 
klaargezet hetgeen 
betekent dat maxi-
maal 40 personen 
welkom zijn, dus vol 
is vol.

Tot slot zien wij ernaar uit u weer te 
mogen verwelkomen en hopen dat u 
bij ons weer gaat genieten van een 
gezellige middag.

Petra, Tineke, Tonny, Hennie en Carla
Vrijwilligers Bakkums Contact 

18 september 2022 startzondag!

VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE 

Zaterdag 8 oktober is het zover! Dan is in onze kerk om 19.00 uur de 
regionale Vormselviering. Maar de voorbereidingen voor de volgende 
groep beginnen al snel! U kunt uw kind aanmelden voor: 

• De Eerste Communie. Kinderen uit groep 4 en 5:  
eerstecommuniegroep@gmail.com 

• Het Vormsel. Tieners die geboren zijn tussen augustus 2010 
en december 2011: heiligvormselgroep@gmail.com



De mov-groep nodigt u uit voor een Ethiopische maaltijd 
op vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober vanaf  18.00 uur in 
het Parochiecentrum. De prijs is €25, inclusief één drankje.
Opgave tevoren is noodzakelijk. U kunt zich opgeven bij 
Yvonne Brakenhoff, per e-mail jwbrakenhoff51@hotmail.com 
of telefonisch 0251 655571. De vrijdag is meestal drukker 
dan de zaterdag, dus als u ook op zaterdag kunt...

Vanaf 5 september wordt het we-
kelijkse Taizé-avondgebed weer op 
maandagavond gehouden in de 
Dorpskerk, Kerkpad 1, achter Dorps-
straat 61 van 19.00 tot 19.45 uur. De 
kerk is open om 18.45 uur.

Sacred Dance is vanaf 12 september 
weer elke 2e maandagavond van de 
maand van 20.00 – 22.00 uur in de 
Schakel. Ervaring is niet nodig. Bij-
drage: € 10 per avond

Zondag 18 september Oecumeni-
sche viering in de Vredesweek om 
10.00 uur in de Dorpskerk te Castri-
cum. Voorganger: ds. Bert Appers
PAX kiest als thema van de Vredes-
week 2022: Generatie Vrede
De oorlog in Oekraïne laat ons besef-
fen dat vrede geen vanzelfsprekend-
heid is, maar een gezamenlijk pro-
ject waar élke dag aan moet worden 
gebouwd. Het is nu belangrijker dan 
ooit dat de Generatie Vrede van zich 
laat horen! 

Licht op orgaandonatie, lezing 
op woensdagmiddag 21 sept. van 
14.00–16.00 uur Parochiecentrum 
Babs Willemse plaatst orgaandona-
tie als ervaringsdeskundige in een 
breed perspectief. Bijbelse hand-
vatten en afwegingen worden inge-
bracht door ds. Rik Willemsen. Om 
tijdens de middag tegemoet te ko-
men aan de facetten die voor u be-
langrijk zijn, is er de mogelijkheid om 
uw vragen vooraf kenbaar te maken 
via: info@babswillemse.nl. Bijdrage:  
€ 5

De MeditatieKring is maandelijks in 
de Dorpskerk o.l.v. ds. Bert Appers. 
Bijeenkomst: vrijdagmiddag 23 sept. 
en 21 okt. 2022. Inloop 15 uur; medi-
tatie 15.30 – 16.30 uur

Fioretti-verhalen op dinsdagavond 4 
oktober om 19.30 u. in de Dorpskerk

Rob Hoogenboom, Franciscaan, ver-
telt verhalen over Franciscus van As-
sisi uit ‘De Fioretti’ over de richting 
in je leven, verbondenheid met de 
schepping en het omgaan met leed 
m.m.v. Frans Moussault. 

Neerlandica Hanneke Klinkert zal 
vanaf 13 oktober weer een cursus 
geven over Poëzie & Geloof elke 2e 
donderdagmorgen van de maand in 
de Schakel. We gaan verder met de 
poëzie van Hester Knibbe. In januari 
gaan we gedichten lezen van Henrië-
tte Roland Holst die op latere leeftijd 
religieus geworden is. Bijdrage € 20 
(koffie/thee + reader). 

Cultureel Café 
13e editie, 3 lezingen, 3 inleiders
Thema: Vrijheid en verzet in de tijd 
van Willem van Oranje 
In 2020 was ons land 75 jaar vrij na 
de Tweede Wereldoorlog. Vrijheid 
voor Nederland speelde in het ver-
leden ook al een wezenlijke rol in de 
tachtigjarige oorlog die ertoe heeft 
geleid dat Nederland zich wist los 
te maken van de Spaanse overheer-
sing. De hiervoor genoemde thema-
tiek wordt uitgewerkt in de volgende 
lezingen, van 15-17.00 uur

Vrijdag 21 oktober Kees Janse: 
Geschiedkundig overzicht, 
inclusief Willem van Oranje  
Vrijdag 28 oktober Ferry Kwee: 
Opmaat naar de grote opstand
Vrijdag 11 november  
George Koopmans: Muziek in de 
Nederlanden tijdens de 16e eeuw

Opgave via ons nieuwe e-mail adres: 
info@rvkcastricum.nl

Hanneke Klinkert, 
voorzitter RvK Castricum

KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR 
NIEUWS: WWW.RVKCASTRICUM.NL

RAAD VAN KERKEN CASTRICUM 

ETHIOPISCHE MAALTIJD

OECUMENISCHE 
VROUWENGESPREKSGROEP

Iedere 2e donderdagmiddag van de 
maand komen enkele vrouwen, ka-
tholiek én protestant  bij elkaar om 
te spreken over een gespreksonder-
werp. Samen worden die onderwer-
pen uitgezocht. Dat kan over van al-
les gaan waar op dat moment de aan-
dacht naar uitgaat. Meningen en erva-
ringen worden uitgewisseld, zodat we 
van elkaar leren.

De thee/koffie staat klaar om 13:45 
uur in De Schakel, zodat we om 14:00 
uur kunnen beginnen. We gaan door 
tot 16:00 uur.

De Schakel ligt in het steegje tussen 
de Dorpskerk  en De Kern in.

Onderwerpen, altijd onder voorbe-
houd. Er kunnen wijzigingen plaats-
vinden.
8 september starten we weer het 
nieuwe seizoen, waarin we vertellen 
hoe we de vakantiemaanden hebben 
doorgebracht, dichtbij, thuis of verder 
weg. Misschien over een leuke ont-
moeting die hebben gehad. Misschien 
iets tastbaars meenemen.

Is het wat voor u? U kunt altijd een 
keer komen kijken. U bent van harte 
welkom!

Inlichtingen: 
Annalize Karsten, tel. 06-576 72 164
en Mariet Feijen-Schrickx, tel. 655 697

Op 30 mei overleed Harry van de Sandt. 
Hij werd 87 jaar. Het afscheid vond plaats 
in het crematorium in Alkmaar. Harry was 
jarenlang redacteur van De Schakel, het 
parochieblad van de RK Kerk Maria ten 
Hemelopneming in Bakkum. Na het samen-
gaan van de parochiebladen in de parochie 
De Goede Herder kwam de Overweg hier-
voor in de plaats. 
Als redactielid van de Schakel heb ik heel 
lang met Harry samengewerkt en bewaar 
goede herinneringen aan hem. Harry was niet alleen een kundig schrij-
ver maar uit de mooie woorden die door familie en vrienden werden ge-
sproken blijkt dat hij over ongekende talenten beschikte.

Zo schreef hij teksten voor de cabaretvoorstellingen van het personeel 
van C&A, waar Harry werkte. We hebben ook geluisterd naar een door 
Harry geschreven afscheidsbrief. Dit was een heel bijzondere ervaring. 
Een warm afscheid van een bescheiden én een man die zijn sporen in 
de parochie heeft nagelaten. Het was mooi om hierbij aanwezig te zijn. 

Peter Meijne

Een regelmatige bezoeker van onze kerk. Een rustige, vriendelijke man.
Maar achter die vriendelijke glimlach schuilde ook veel verdriet, zijn le-
ven heeft regelmatig wat keerzijdes gekend.

Tijdens de viering met Pinksteren werd hij onwel. Ambulance kwam, hij 
had een epileptische aanval. Tijdens deze aanval is hij zo ongelukkig te-
recht gekomen dat hij hierdoor diverse botbreuken had.

Hij is overleden op 30 juni jongstleden. Bij Vitesse is hij herinnerd tij-
dens een mooie bijeenkomst, samen met zijn familie en heel veel vrien-
den. Paolo blijft in gedachten bij ons en wij gedenken hem in onze ge-
beden. Wij missen hem in de kerk.

In zijn geboorteland Italië ligt hij begraven, dat was zijn wens.
Rust in vrede, lieve Paolo.

Donderdag 9 juni werd er na 2 jaar weer een parochiële ouderendag 
gehouden. 48 deelnemers, 23 vrijwilligers en een gelegenheidskoor 
o.l.v. van Wendy Leonards kwamen om 10.00 uur bijeen in de parochie-
zaal voor een heerlijk kopje koffie met gevulde koek. Een beetje bijklet-
sen en dan om 11.00 in de kerk de eucharistieviering. Pastor Ruben Tor-
res en diaken Marcel de Haas waren de voorgangers. Tijdens de dienst 
konden de mensen de ziekenzalving krijgen, werden er mooie teksten 
voorgelezen, samen gebeden en liederen gezongen. 
Tussen de middag stond er een lunch voor ons klaar. Broodjes kroket, 
ham, kaas, minikrentenbol en een heerlijke fruitspies. Dat alles klaarge-
maakt door onze fantastische keukenploeg.
Als intermezzo had Wendy met haar dames een aantal oudhollandse 
liedjes ingestudeerd. Nadat iedereen een stencil met teksten had gekre-
gen werd er uit volle borst meegezongen. Eén groot enthousiast koor! 
In de middag was het Maria-lof met prachtige Maria-liederen. 
Na afloop alleen maar blije mensen. De dankbaarheid was groot.
Wat een mooie dag. Wat fijn zulke lieve behulpzame vrijwilligers. Voor 
iedereen een praatje en persoonlijke aandacht. Dat geeft ons een goed 
gevoel. Mensen een mooie dag bezorgen zonder zorgen.

Het was een zeer geslaagde dag met heel veel dank aan onze vrijwilli-
gers die elk jaar weer voor ons klaar staan.

Namens de Stuurgroep parochiële ouderendag, Anneke Bijman

IN MEMORIAM 
HARRY VAN DE SANDT

IN MEMORIAM PAOLO FUSCA

OUDERENDAG 2022



PASTOOR 
Pastoor Ruben M. Torres 06-4608 2758
email: pastoortorres@gmail.com
Diaken Jaider Chantré Sanchez
 06-8292 7482
Diaken Marcel de Haas 06-1374 7848
Pastor Anton Overmars 06-2896 3045
Vicaris Bruggink

PAROCHIESECRETARIAAT 
Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum 
tel. 652479 
E-mail:  pancratius@
 degoedeherdercastricum.nl
Dinsdagmorgen van 09.30-11.30 uur en 
vrijdagmorgen van 9.30-12.00 uur.

Ons websiteadres is 
www.degoedeherdercastricum.nl

Voor allerlei praktische zaken zoals, dopen, 
misintenties, huwelijksvieringen, overlij-
den, Eerste Communie; en uw gegevens 
als u hier komt wonen of vertrekt.

DIENSTEN IN HET WEEKEND 
EN DOOR DE WEEK
St. Pancratiuskerk, Dorpsstraat 115 
zaterdagavond om 19.00 uur
zondagmorgen om 9.15 uur
dinsdag- en donderdagmorgen 
om 09.00 uur

Elke vrijdag is de kerk open van 09.00 
- 12.00 uur. De eerste vrijdag van de 
maand is er een viering ter ere van het 
Heilig Hart om 09.00 uur. Zie voor meer 
informatie over weekendvieringen en 
feestdagen het weekendrooster.

Voor uw kerkbalans-/parochiebijdragen: 
RABO-bank NL85RABO0311902316
t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder 
Castricum

Voor uw bijdragen schoolproject Kaleab 
RABO-bank NL97RABO0311902294 of 
ING-bank NL12INGB0002210240
t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder

REDACTIE
Marja van den Brink, tel. 656 860
José Marsé, tel. 650 655

DRUKWERK
Van Rixel & Van Hoesel, Heemskerk,
tel. 0251 240189 

VERSPREIDING IN BAKKUM
Anneke Bijman, tel. 657807 

VERSPREIDING IN CASTRICUM
Sjaak Tiebie
tel 830 475, mobiel 06 26 725 440

De Overweg in 2022 zal verschijnen 
op 10 november en 22 december 
(o.v.b.). 

INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren 
vóór 25 oktober 2022.
Het liefst per e-mail:
overweg@degoedeherdercastricum.nl
of  jose.marse@ziggo.nl 
U kunt uw kopij ook inleveren bij het
parochiesecretariaat, Dorpsstraat 113
of Eerste Groenelaan 4

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

ZIE OOK ONZE WEBSITE: 
WWW.DEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL

PAROCHIE-INFO

COLOFON

PAROCHIEBESTUUR  
SAMENWERKINGSVERBAND 
DE HEILIGE FAMILIE, IJMOND NOORD
Ruben Torres, 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
Mariëtte Mantel, lid, Castricum
Cor Hienkes en Saskia Bos, lid 
(Beverwijk, Eloy), 
Leny Dekker, lid (Velsen Noord)
Martin van Kleef, lid (Beverwijk, 
twaalf Apostelen)

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

LOCATIETEAM CASTRICUM
R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
Wim van der Meer, gedelegeerd 
voorzitter-secretaris
Wendy van der Meer, lid
Wim Brakenhoff, lid
Marja van den Brink, lid
Yvonne Brakenhoff, lid
Mariëtte Mantel, lid
Gerard Veldt, penningmeester

ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN 

Zaterdag 3 september
19.00 uur

Zondag 4 september
09.15 uur

Father Mathew
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters

Kapelaan Jaider
Gemengd Koor

Zaterdag 10 september
19.00 uur

Zondag 11 september
09.15 uur

Kapelaan Jaider
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters

Rector Jeroen de Wit
Herenkoor

Zaterdag 17 september
19.00 uur

Zondag 18 september 
09.15 uur
STARTZONDAG

Pastor Anton Overmars
Inzinggroep

Kapelaan Jaider
Gemengd Koor

Zaterdag 24 september
19.00 uur

Zondag 25 september
09.15 uur

Pastor Anton Overmars
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters

Kapelaan Jaider
Cantare

Zaterdag 1 oktober
19.00 uur

Zondag 2 oktober
09.15 uur

Kapelaan Jaider
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters

Diaken Marcel de Haas
Gemengd Koor
Woord- en Communiedienst

Zaterdag 8 oktober
19.00 uur
VORMSELVIERING

Zondag 9 oktober
09.15 uur

Monseigneur Hendriks, pastoor Ruben 
Torres, kapelaan Jaider
Jongerenkoor Heemskerk

Voorganger nog niet bekend
Heren Koor

Zaterdag 15 oktober
19.00 uur

Zondag 16 oktober
09.15 uur

Voorganger nog niet bekend
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters

Voorganger nog niet bekend
Gemengd Koor

Zaterdag 22 oktober
19.00 uur

Zondag 23 oktober
09.15 uur

Voorganger nog niet bekend
Cantare

Voorganger nog niet bekend
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters

Zaterdag 29 oktober
19.00 uur

Zondag 30 oktober
09.15 uur

Voorganger nog niet bekend
Inzinggroep

Voorganger nog niet bekend
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters

Woensdag 2 november
19.00 uur
ALLERZIELEN

Voorganger nog niet bekend
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters

Zaterdag 5 november
19.00 uur

Zondag 6 november
09.15 uur

Voorganger nog niet bekend
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters

Voorganger nog niet bekend
Gemengd Koor

Zaterdag
12 november

Zondag 13 november
09.15 uur

Geen viering
Intocht Sinterklaas

Voorganger nog niet bekend
Heren Koor

Wij hebben afscheid moeten nemen 
van de volgende parochiaan:

16 juni Cies Vlaarkamp (95) 
 Burg. Zaalbergstraat 9
30 juni Paolo Fusca (51)
 Krophollerlaan 126
12 juli Alie Nootebos (85)
 Pr. Marijkestraat 1
16 juli Lies Laan-Ketelaar (97)
 Jacob Catsstraat 14
22 juli Jan Zonneveld (86)
 Santmark 526
29 juli Leni Bruin-van Dijk (88)
 De Boogaert 117
30 juli Annie Groentjes-Zoontjes (92)
 Geelvinckstraat 71
16 aug. Niek Hasenack (91)
 Bloemgaarde 25

Dat zij moge 
rusten in vrede

OVERLEDENEN

 7/8 mei e  227
 14/15 mei e  548 (Cantare 25 jr.)
 21/22 mei e  517 (Hemelvaart)
 28/29 mei e  517
 4/5 juni e  684
 11/12 juni e  574
 18/19 juni e  227
 25/26 juni e  305
 2/3 juli e  343
 9/10 juli e  424
 17/18 juli e  350
 23/24 juli e  350
 30/31 juli e  359
 6/7 aug. e  229
 13/14 aug. e  257

COLLECTEN

ORGELCONCERT PANCRATIUSKERK
Zondag 2 oktober geven de orga-
nisten Joost Doodeman, Wendy Le-
onards, Dirk van Egmond, Iwan van 
Amsterdam, Katalin Somogyi en Ro-
nald Schollaart, fluitiste Edith Hel-
doorn en de zangeressen Lijda Tal-
boom en Ineke Bos een concert. 
Het is inmiddels een traditie gewor-
den dat de organisten van de kerk 
samen een concert geven. Dit ge-
beurt dit jaar voor de 10de keer. Een 
jubileum dus. Er is weer een zeer ge-
varieerd programma. 

Bijzonder is dat de beroemde mars 
“Pomp and Circumstance” van Elgar 
4-handig zal worden gespeeld. Het 
beroemde lied “Land of hope and 
glory” dat in de mars voorkomt, 
mag daarbij natuurlijk door iedereen 
worden meegezongen. 

Het concert begint om 15.00 uur. Er 
is een pauze met koffie en thee en 
na afloop van het concert is een 
deurcollecte. 
U bent van harte welkom!

AANMELDING 
VOOR DE DOOP 
Ouders die hun kind willen laten 
dopen, kunnen contact opnemen 

met pastoor Ruben Torres, 
tel. 06-4608 2758 of 

email: pastoortorres@gmail.com


