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VANUIT HET LOCATIETEAM
Beste Parochianen,
Voor het volgende
wil ik even uw aandacht vragen.
Per 1 januari is pater
Roland Putman
gestopt als pastor
van de kerken in
de regio Beverwijk
en doet hij ander werk binnen zijn
congregatie de Franciscanen. Mgr.
Punt heeft lange tijd nagedacht hoe
deze kwestie het beste opgelost zou
kunnen worden, mede gezien de
moeilijkheden in de Eloy parochie.
en in overleg tezamen met Deken
Cassee en Pastoor Kaleab is het
navolgende besloten; Na gesprekken
in november en december 2017en
in januari 2018 is besloten: de regio
Heemskerk , bestaande uit de parochies Castricum. Heemskerk en Uitgeest samen te voegen met de regio
Beverwijk, bestaande uit de parochie
St. Eloy, H. Odulfus, Twaalf Apostelen en de H. Jozef te Velsen-Noord.

Eerst zal begonnen worden om het
pastoraal opnieuw in te vullen en vervolgens ook op bestuurlijk niveau.
Pastoraal wordt de indeling als volgt:
Er komen twee pastores in solidum
voor beide regio’s te weten Deken
Cassee en Pastoor Kaleab, Pastoor
Kaleab blijft de aanspreekbare voor
Castricum en daarnaast voor de
parochie Eloy te Beverwijk en niet
meer voor Uitgeest. Daarnaast zal de
pastorale bezetting bestaan uit: kapelaan Antonio Tocco en Father Mathew
voor Uitgeest en Velsen-Noord, kapelaan Teun Warnaar voor onder andere
Heemskerk, diaken Marcel de Haas
voor onder andere Castricum en pastoor Henk Niesten voor Twaalf Apostelen. De bisschop hoopt hiermede een
goede oplossing te hebben gevonden.
Aangezien dit vorige week al medegedeeld is in Beverwijk en Heemskerk was het noodzakelijk om het dit
weekend op deze manier in Castricum te doen.
Wij houden u op de hoogte.
Piet van der Horst

PASTOOR KALEAB
Beste parochianen,
Allereerst wens ik u allen een Zalig
Nieuwjaar en Gods zegen, geluk
gezondheid en liefde in 2018. We
hebben 2017 achter ons gelaten
en zijn begonnen met een nieuw
jaar. Zoals ieder jaar hebben wij het
oude jaar afgesloten en het nieuwe
jaar ontvangen met twee grote
feesten. Kerstmis en Nieuwjaar.
Als ik terug kijk naar de vieringen
tijdens deze feestdagen, heb ik
veel om blij en dankbaar voor te
zijn. Kerstmis is voor mij een dubbel feest. Enerzijds mogen wij het
grote mysterie van Gods menswording vieren. Anderzijds is het ook
een familiefeest. Families komen
bij elkaar om deze feestdagen
samen te vieren. Dat merken wij
ook elk jaar in de kerk. Dan is de
kerk helemaal vol. Als een grote
familie vieren wij samen het feest
Kerstmis. Dat was in 2017 gelukkig
niet anders.
Het is fijn en hoopgevend dat
zoveel mensen naar deze vieringen kwamen. Tenslotte ga je
niet zomaar naar de kerk om een
kerstviering bij te wonen. Het zaad

van het geloof is in ieders hart. Het
is aan de pastores maar ook aan
iedereen om dit zaad van geloof een
kans te geven om te ontkiemen. Het
woord van God en het brood dat wij
met elkaar delen staat altijd centraal
in de vieringen. Maar daarnaast
maken de liturgie, de gezangen,
het gebed en de verkondiging de
mis vruchtbaar. Ik heb zoveel waarderende woorden gehoord over de
vieringen van vele mensen die ik
heb gesproken en ook zelf heb ik
het niet anders dan mooi ervaren.
Beste mensen, ik wens aan u en
aan mijzelf dat wij in dit nieuwe jaar
ruimte maken voor God en voor
elkaar. Laten wij ons voornemen om
na te denken over onze roeping.
Wat wil God van mij? Ben ik herkenbaar als Zijn kind? Ben ik herkenbaar in mijn woorden en daden als
christen? Laten we daarnaast ook
proberen om, net als Maria, te leven
in gebed, niet in verzet. Overweegt
u deze gedachte, neem ze mee in
uw hart. Ik wens u allen een zalig
nieuw jaar. Amen
Pastoor Kaleab
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UIT HET BESTUUR
UIT HET BESTUUR
Enkele weken geleden zijn we
de drempel naar het jaar 2018
overgestoken. Hopelijk bent u het
nieuwe jaar goed begonnen! Ook
dit jaar willen wij u via deze rubriek
weer op de hoogte houden van de
gang van zaken in onze regio en
de belangrijkste onderwerpen en
besluiten vanaf onze bestuurstafel.
Dat kan alleen door de welwillende
medewerking van de redactie van
Overweg. Na het vertrek van Henk
Nijhuis in 2017 (dank voor al je
inspanningen Henk!) vormen José
Marsé en Marja van den Brink de
redactie. Wij wensen henveel inspiratie, voldoening en plezier toe bij
het redigeren van de Overweg!

vervullen van zijn werkzaamheden
in onze regio!

VERWELKOMING KAPELAAN
ANTONIO TOCCO
Tijdens onze decembervergadering mochten we kapelaan Antonio Tocco voor het eerst in onze
bestuursvergadering verwelkomen.
Deze van Sicilië afkomstige priester
werd op 25 mei 2002 in de Sint
Bavo te Haarlem tot priester gewijd.
Kapelaan Antonio Tocco gaat zijn
aandacht verdelen over de parochies Alkmaar-Noord en Uitgeest.
Wij zijn blij met zijn komst en wensen hem veel succes toe bij het

FLINKE GROEP VORMELINGEN
IN 2018
Kapelaan Teun Warnaar spreekt
enthousiast over de samenstelling
van de vormselgroep in onze regio:
maar liefst 22 jongeren zullen dit
jaar gevormd gaan worden! Mede
door Facebook, maar ook door
deelname aan bijv. sporttoernooien
lijkt er bij de jongeren een nieuwe
dynamiek met meer openheid te
ontstaan.

BEGROTING 2018
De locatieteams van onze parochies hebben hun begroting voor
2018 opgemaakt en deze stukken
zijn in het bestuur van de personele
unie besproken en vastgesteld.
Tevens heeft het bestuur van de
personele unie de nieuwe tarieven
voor de jaren 2018 en 2019 vastgesteld. Gegeven de beperkte inflatie
van de afgelopen twee jaren zijn de
tarieven licht verhoogd. Onze welgemeende dank gaat uit naar de
penningmeesters en hun financiële
secondanten voor het voorbereidende werk.

Bert Jan Rozestraten - gedelegeerd
voorzitter

WERK AAN DE WINKEL!
En zo zijn alle feestdagen weer voorbij. Dit houdt ook
in dat er opgeruimd moet worden. Niet alleen in de
kerk, de pastorie maar ook op het plein. De mooie
kerstboom moest ook opgeruimd worden en hulp is
daarbij altijd welkom!

VOOR DE JEUGD
Verrassend om
te zien hoe blij,
veel kinderen de
Kerstviering op 24
december hebben ingevuld. Er
was een prachtig
Sterretjeskoor en
het verhaal en de gebeden werden
heel duidelijk ontvangen.
Wij zijn met 12 kinderen zeer enthousiast begonnen met de voorbereiding
van de Eerste Heilige Communie.
In december zijn we gestart met de
ouders en de kinderen samen.
In januari hebben wij de eerste kindermiddag meegemaakt. Jassen
aan en DE KERK in! Veel gehoord
over Pancratius, Cunera, Franciscus, Elisabeth. Goed gekeken naar

moeder Maria. Netjes gebogen voor
het tabernakel en daarna die mooie
dure kelk gezien. De altijd brandende
Godslamp!
En toen de grote verrassing! Achter
koster Frans (Franciscus!) de toren
in. Eerst op het koor het verhaal over
David gehoord. Daarna steeds hoger
geklommen om de 4 klokken te zien.
Een spannende klim. Om nooit te
vergeten!
De kinderen krijgen een map mee
om thuis met ouders en anderen
door te nemen. Zo kunnen er meer
mensen, groot en klein, van deze
Communievoorbereiding genieten!
Namens de communiegroep Margo,
Marlies en Cindy

VAN DE REDACTIE
Zoals Bert Jan van het bestuur al schrijft: uw redactie bestaat vanaf
heden uit twee personen, Marja van den Brink en ondergetekende.
Steeds weer zetten wij ons in om voor u een fijn, gezellig, spiritueel
en mooi parochieblad te maken. Natuurlijk zijn wij ons ervan bewust
dat we niet iedereen tevreden kunnen stellen maar nogmaals, we
doen ons best. De drukke tijden van Kerst en Oud en nieuw lijken
alweer ver achter ons. Het is voor velen een mooie, warme tijd maar
ook een hele drukke tijd. Naar welke mis gaan we, waar eten we
met de Kerst en met wie? Pastoor Kaleab trof ons allemaal met zijn
preek tijdens kerst. Hij vertelde dat hij veertien jaar geleden, toen
hij voor het eerst in Nederland Kerst vierde, zijn moeder aan de
telefoon had. Zij vroeg hem naar zijn eerste Kerst in het koude Holland. “Het was fijn mama”, zo sprak Kaleab, “eten, heel veel eten.
Wel drie uur lang en daarna wel één uur afwassen.” Natuurlijk kwam
er bij elke parochiaan een glimlach om de mond. Heel herkenbaar.
Het zet ons weer aan het denken, we staan erbij stil en nemen ons
misschien voor de volgende kerst het iets rustiger aan te doen, het
kan wel ietsje minder. Laten we er dit jaar eens echt bij stil staan.
Ik help u eraan herinneren. We zijn nu weer op weg naar de Vastentijd, de veertigdagentijd en Pasen. In onze religie een belangrijkere tijd dan de kersttijd. Ook hier zult u in de komende Overweg
uitgebreid over kunnen lezen. Een dezer dagen zal op uw deurmat
de envelop betreffende de Kerkbalans liggen. Hiermee houden we
de kerk in stand. Zeer belangrijk in deze tijd, want het is niet alleen
geven voor het onderhoud van de gebouwen en de beloning voor
de priesters, maar hierdoor werken wij ook aan gemeenschap zin
met elkaar wat nodig is om onze kerk open te laten houden. Een
heel belangrijke actie dus. Wij hopen dat u er gehoor aan geeft.
Misschien heeft u al gezien dat er heel hard wordt gewerkt in het
parochiehuis. Een “kleine renovatie”, zo wordt het genoemd. Het
secretariaat, het parochiehuis, de keuken, de trappen en de bovenverdieping hebben een metamorfose ondergaan. Het is een hele
klus, alles moest intern worden verhuisd. Chapeau voor alle vrijwilligers, het ziet er fantastisch uit.
Wij wensen u een mooi nieuw spiritueel jaar en wij hopen in vrede
en gezondheid.
José Marsé

DE STILLE OMGANG
De intentie van deze Stille Omgang
luidt: “Eucharistie = Liefde"
Dit jaar, het 137ste jaar van de Stille
Omgang, worden er wederom uit het
hele land tegen de vijfduizend bedevaartgangers verwacht, die de traditie
voortzetten, die in het jaar 1345 na het
zogenaamde “Mirakel van Amsterdam”
is ontstaan. Vele katholieken, maar
inmiddels ook protestantse medechristenen trekken deze nacht in de veertigdagentijd (tijd voor Pasen) naar
Amsterdam om ieder op eigen wijze en
in stilte door de stad de route te lopen
en Eucharistie te vieren. Uniek aan
deze tocht zijn de stilte, het ontbreken
van uiterlijk vertoon, het duistere uur
en de zwijgende verbondenheid van
de duizenden gelovigen. Steeds meer
groepen van jongeren ondernemen de
tocht, maar dan vaak van grote afstand
te voet of per fiets. In deze tijd wordt
de Stille Omgang pluriform beleefd:
voor sommigen als een verering van
Christus in de gedaante van het brood.
Voor anderen als een activiteit in de
veertigdagentijd, de tijd voor Pasen
met een eigen vaak heel persoonlijke
intentie. Voor weer anderen, met name
de jongeren, als een onderdeel van
een groter en gemeenschappelijk project waarin gebeden en gemediteerd
wordt, afgewisseld met muziek en
waar ruimte is voor een gezellige maal-

tijd voorafgaand aan de nachtelijke
Omgang. Er zijn drie manieren om aan
dit evenement deel te nemen.
1. lopend heen (35 km) en terug met
de bus. Vertrek om 14.00 uur vanaf
de Brink in Castricum; om 15.00
wordt in de R.K. Kerk te Uitgeest de
pelgrimszegen gegeven, waarna de
voettocht naar Amsterdam begint. 2.
heen en terug met de bus. Vertrek om
20.00 uur vanaf de Brink in Castricum;
om 20.30 uur is er in de R.K. Kerk
te Uitgeest een korte dienst, waarna
om 20.45 uur naar Amsterdam wordt
vertrokken. 3. met de trein van Castricum naar Zaandam en om 18.50 uur
vanaf het Inntel Hotel lopend verder
(8 km) en terug met de bus. Om 22.15
uur begint de eucharistieviering in de
Kruitberg aan het Singel. Aansluitend
is er om 23.30 uur de start van de Stille
Omgang. Na afloop is er gelegenheid
voor een consumptie in de Lutherse
Kerk aan het Spui. Vertrek naar Castricum om circa 01.15 uur. De kosten
bedragen € 15,00; graag gepast te
betalen in de bus. De consumpties
zijn voor eigen rekening; zorg voor wat
klein geld.
Indien u aan de Stille Omgang wilt
deelnemen, neem dan contact op met
Jan Kamphuys via zijn email:
jankamphuys@hotmail.com.

PROGRAMMA BAKKUMS CONTACT
U bent weer van harte welkom op onze gezellige kaartmiddagen.
De middagen worden gehouden in de pastorie van de
Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113. Aanvang 13.30 uur.
Deze middagen worden gehouden op: 31 januari, 14
en 28 februari, 14 en 28 maart en 11 april.
Voor meer inlichtingen, bel dan 06-48863854
Namens het bestuur en Werkgroep “Bakkums Contact”

KERSTMIS: 25 DECEMBER
EN 6 JANUARI?
In zijn preek
bij het feest
van de Openbaring van de
Heer ( Driekoningen ) zei
Pastor Kaleab
terloops dat
in Ethiopië
en door enige Orthodoxe Kerken
elders, op 6 januari het Kerstfeest
(de geboorte van Christus) wordt
gevierd. Wat is de verklaring voor
deze verschillende data waarop
Kerstmis in de westelijke en oostelijke wereld op de kalender staat.
Naarmate het jaar vordert staat de
zon iedere dag lager boven de horizon, de dag wordt korter, de nacht
langer. Meer noordelijk is dit effect
nog sterker. De Germaanse en andere stammen in Noord-Europa zien
hun “Zonnegod” verdwijnen. Maar
ziet, enige tijd later komt deze “God”
weer terug en is weer steeds langer
aanwezig. De warmte neemt toe, de
planten en al het groene voedsel
bloeien en groeien weer.

haar eigen vieringen samen te laten
vallen met de “heidense” culturen.
Een van de Romeinse Keizers, later
overgenomen door de Paus, stelde
voor de geboorte van Christus te vieren op 25 december om zo nieuwe
inhoud te geven aan het begrip
“nieuw leven”. Christus besnijdenis
en naamgeving opende het nieuwe
jaar en op de twaalfde dag na de
geboorte werd de Openbaring van
zijn Goddelijkheid of Epiphanie
(tevens de doop in de Jordaan) door
de Drie Koningen/Wijzen uit het
Oosten aan de wereld verkondigd.
Ondanks vele eeuwen Christendom
zijn in de cyclus van deze kerkelijke
vieringen altijd de van oorsprong
“heidense gewoonten van eten,
drinken, versierde en verlichte boom
en andere festiviteiten, vermengd
gebleven.

Het “Nieuwe Leven” is gekomen.
Deze Zonnewende of Zonnestilstand
heeft al vele eeuwen bij volkeren
aanleiding gegeven tot feestviering
op 25 december, ook wel “vruchtbaarheidsviering” genaamd. Dat de
Zonnewende op 21 december valt
is pas later, door betere waarnemingen, vastgesteld. De viering op 25
december ging automatisch over in
de feesten van het jaareinde en het
nieuwe begin.

In het Oost-Romeinse Rijk met
Byzantium, later Constantinopel
geheten (naar de eerste Christen-Keizer Constantijn) als hoofdstad, was
het begrip zonnewende beslist gaan
aanleiding om het Geboortefeest
op 25 december te vieren. Na lang
aarzelen gaf de Roomse Kerk toestemming om in de oostelijke wereld
het feest van Christus Geboorte te
vieren op 6 januari, de Openbaring
van de Heer. Vooral de Orthodoxe
Kerken hebben deze plaatsing van
het Geboortefeest van Christus altijd
aangehouden op deze 6de januari.
Vandaar dat er (kort verteld) twee
data zijn voor de viering van Kerstmis, 25 december en 6 januari.

De jonge Katholieke Kerk trachtte
grip te krijgen op deze feesten door

Met dank aan Bertus Stuifbergen.
Jan Molkenboer

OECUMENISCHE
VROUWENGESPREKSGROEP
Iedere 2e donderdagavond van de maand komen enkele vrouwen, katholiek én protestant, bij elkaar om te spreken over een gespreksonderwerp.
Samen worden die onderwerpen uitgezocht. Dat kan over van alles gaan
waar op dat moment de aandacht naar uitgaat.
De koffie staat klaar om 19:45 uur in een van de zalen van de Maranathakerk, zodat we om 20:00 uur kunnen beginnen. We gaan door tot 22:00 uur.
De eerstvolgende avonden zijn op
8 februari: Voortleven - voltooid leven
8 maart: Luther en de Reformatie.
Is het iets voor u dan kunt u altijd een keer komen kijken, u bent van harte
welkom! Inlichtingen: Annalize Karsten, tel. 0251-654494 en
Mariet Feijen-Schrickx, tel. 0251-655697

WERKGROEP VOLWASSENENLITURGIE
VASTENACTIE
Op zondag 25 februari is de volgende
viering van de werkgroep volwassenenliturgie. Deze viering zal in het
teken staan van de vastenactie. Het
gaat dit jaar om een project in Zambia: Het ‘Households in distress’-programma in Mbala in Zambia. Het doel
van dit programma is om de impact
van HIV/aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg
en door mensen te helpen in hun
eigen levensonderhoud te voorzien.
Het project is een initiatief van de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en

Maria. Binnen dit programma vallen:
hulp aan weeskinderen en kwetsbare
kinderen; opleiding en opvang van
gehandicapte kinderen en volwassenen; armoedebestrijdingsprogramma’s en bewustwordingsprogramma’s. In de viering vertellen we
er meer over.De werkgroep Volwassenenliturgie nodigt u van harte uit met
ons mee te vieren op deze tweede
zondag in de Veertigdagentijd.
Namens de werkgroep,
Mariet Feijen-Schrickx

PROGRAMMA RAAD VAN KERKEN
CASTRICUM FEBRUARI 2018
Weg uit de
slavernij Een
leerhuis bij de
proloog van
het Bijbelboek Exodus
door ds. Dick
van Arkel
Wat leren
deze verhalen ons over
onze eigen
bevrijding uit
moderne 'slavernij', uit 'benauwdheid'
om te komen tot 'vrijheid van leven'?
Op dinsdagavond 6 februari volgt
een verslag van de Israëlreis van ds.
Dick van Arkel. Op 6 februari 2018 om
20.00 uur in de Maranathakerk, de bijdrage is € 5 (inclusief koffie/thee)
Film ‘In Procedure’ + nagesprek
De documentaire ‘In Procedure’ vertelt het verhaal van Hassan, een vader
die is gevlucht naar Nederland om zijn
gezin te redden. De film verbreedt het
draagvlak voor de komst van de vele
gezinnen die zich momenteel voegen
bij hun vader of zoon. Op 4 februari
2018 om 16.00 uur in de Maranathakerk, de bijdrage is € 3 (inclusief koffie/thee)
Oecumenisch vesper met als
Thema Schepping en Herschepping
De vesper wordt voorafgegaan door
een liedmiddag waaraan meegewerkt
zal worden door het Liturgiekoor o.l.v.

Jelle Jan Klinkert en Jubilate o.l.v.
Tom Berkhout. Vanaf 13.30 uur is dan
iedereen welkom om de liederen in
te studeren en mee te zingen die aan
het eind van de middag om 17 uur in
de vesper zullen worden gezongen.
Voor de muziek wordt een kleine bijdrage van € 5 gevraagd.
Opgeven bij jellejan@jjklinkert.nl
Op zaterdag 17 februari 2018 om
17.00 uur in de Dorpskerk
Lezing Respect voor de aarde en
de natuur, nieuw belicht door prof.
ir. Henk Bikker Met de komst van het
Evangelie naar Europa kwam ook het
geven van eer aan de ene Schepper
naar deze streken. De idee omtrent de
natuur als eeuwig, altijd al aanwezig
en bestuurd door tal van goden, verbleekte. De aarde zelf had geen stem,
maar diende de mens bovenmate. Die
dienstbaarheid werd verondersteld
onbegrensd te zijn. Naast richtingwijzers vanuit de wetenschap zelf en
vanuit de politiek, bijvoorbeeld als
besproken op de Conferentie over het
milieu in 2015 in Parijs, luisteren we
daartoe naar de visie op 'leven met
grenzen' van Rowan Williams (tot 2012
hoofd van de Anglicaanse Kerk) en de
gezaghebbende Encycliek 'Laudato Si'
(‘Wees geprezen mijn Heer'), die in
mei 2015 is uitgebracht door Paus
Franciscus. Op dinsdag 20 februari
2018 om 20.00 uur in de Maranathakerk, de bijdrage is € 3 (inclusief koffie/thee).

TERUGBLIK OP 9 JAAR MOV/ADDIS
ABEBA
In april van het afgelopen jaar heb ik zelf
mogen ervaren en gezien wat de MOV heeft
bereikt met ons project voor schoolkinderen
in Addis Abeba. In vogelvlucht doe ik u onderstaand verslag vanaf het moment van de start
met het project in 2009. Ons doel was ervoor
te zorgen dat 150 kinderen uit één van de
sloppenwijken in Addis Abeba de kans kregen om naar school te gaan. De
MOV nam de zorg voor 100 kinderen op zich en V.V. DEM stond garant voor
50 kinderen. Met medewerking van sponsorouders werd het mogelijk om
de kinderen 5 jaar onderwijs te laten volgen. We begonnen met een bedrag
van € 40 euro maar al snel bleek dat er € 60 nodig was om de kinderen
een schooluniform te geven en andere schoolspullen. Van dit bedrag werd
ook wat extra’s gedaan voor de gezinnen. Een aantal kinderen heeft na het
basisonderwijs de kans gekregen om door te leren en de eerste is nu afgestudeerd en klaar voor de arbeidsmarkt. Naast het project voor de kinderen
hebben ook 20 jonge vrouwen een beroepsopleiding kunnen volgen en zijn
zij nu ook aan het werk. Dit tot grote steun van hun familie. In 2009 is DEM
gestart met een project voor jonge gehandicapte vrouwen. Mede door de
vastenactie en andere giften is er een opvang voor hen gerealiseerd en professionele begeleiding. Nog steeds is DEM betrokken bij dit project en gaan
zij regelmatig op bezoek. Toen in 2011 bleek dat er kinderen waren die in de
lunchpauze uit bedelen werden gestuurd omdat er thuis te weinig eten was,
heeft de MOV door middel van een dienstenveiling een lunchprogramma
gestart waardoor de kinderen geen lessen hoeven te missen. In dit kader is
er ook een sponsor gevonden voor een ontbijtprogramma. Zo’n 40 kinderen krijgen nu zes dagen per week een ontbijt en een lunch. Twee moeders
bereiden de maaltijden en één moeder zorgt voor de boodschappen. Zij krijgen hiervoor een klein salaris. De zuster van Kaleab, Rahel, is onze contactpersoon in Addis Abeba. Zij wordt daarbij geholpen door een jonge vrouw
met een lichamelijk beperking. Uiteraard ontvangt zij ook een klein salaris.
Rahel is als een moeder voor de kinderen. Zij koppelt aan ons terug waaraan behoefte is. Zij doet huisbezoeken, heeft contact met de ouders en als
een kind medische zorg nodig heeft dan regelt zij dat. In 2017 is het kantoor
aan de gestelde eisen aangepast. Er staat nu een computer, een printer en
twee bureaus en hebben we gezorgd voor een kast. Voor het creëren van
een eigen inkomen is de MOV gestart met het verstrekken van microkredieten. Zeven moeders kwamen hiervoor in aanmerking. Vanuit de Ethiopische
overheid konden zij deelnemen aan een 2-daagse workshop om te leren
omgaan met een krediet. Zij kregen daarvoor een eigen bankrekening. Dit
alles gebeurt onder toezicht van Rahel. Bij de school heeft DEM gezorgd
voor de aanleg van een basketbal-, een volleybal- en een voetbalveld. Deze
zijn in november feestelijk geopend. Uiteraard heeft DEM ervoor gezorgd
dat de school de benodigde sportkleding kreeg. Het plan voor 2018 is het
realiseren van een keuken waar de moeders de maaltijden kunnen bereiden.
DEM doet zijn uiterste best om een toilet- en douchegroep te bouwen bij de
sportvelden. Samen gaan we deze projecten oppakken en gestalte geven.
Waarbij wij er ook voor willen zorgen dat een 15-tal jonge vrouwen de kans
krijgen om een opleiding te volgen. De MOV wil haar goede werk blijven
voortzetten. Gelukkig worden de projecten door de gehele regio gedragen
en mede dankzij deze steun is het gelukt om al het genoemde te realiseren. Met veel enthousiasme gaan we door en hopen we dat er voldoende
sponsorouders zijn die garant kunnen staan voor ons plan om 100 kinderen
voor 5 jaar onderwijs te laten volgen. Dat maakt de plaatselijke bevolking erg
blij. Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor
het project. Heeft u interesse? Neem contact op met Yvonne Brakenhoff via
06-37654557.

ACTIVITEITEN MOV
LEUKE ACTIVITEITEN IN HET
NIEUWE JAAR!
De mov-groep nodigt u uit voor een
tweede klaverjas- en keezmiddag op
zondag 18 februari om 14.00 uur (zaal
open 13.30 uur). De middag wordt
gehouden in het Parochiecentrum. De
toegang bedraagt € 5,-. Opgave van
tevoren is noodzakelijk. Vergeet niet
te vermelden om hoeveel personen
het gaat en of u wilt klaverjassen of
keezen. U kunt zich opgeven tot 14
februari via e-mail of telefonisch bij: Lia
Hoogeland e-mail: liahoogeland@zonnet.nl, tel.0251 656100.
Op vrijdag 16 maart organiseren wij de

traditionele vastenmaaltijd. De maaltijd
wordt gehouden in het Parochiecentrum. We beginnen om 18.00 uur (zaal
open 17.30 uur).
De kosten bedragen € 15 per persoon.
Zoals u dat gewend bent zal de maaltijd bestaan uit twee of meer stamppotten met toebehoren. Terugkijkend
op vorige jaren kan ik zeggen: het
was heel lekker en heel gezellig. Wedden dat dit ook dit jaar zo is! Opgave
tevoren is noodzakelijk. U kunt zich tot
13 maart opgeven bij Lia Hoogeland.
Gegevens zie boven. Vanzelfsprekend
is de opbrengst van beide activiteiten
voor onze projecten in Ethiopië.

NIEUWS VANUIT JPC
In het weekend van 16 en 17 december organiseerde JPC 15+ een unieke
kerststallenexpositie in de Pancratiuskerk. Een prachtige collectie met
kerststallen van over de hele wereld werd sfeervol tentoongesteld. Er was
veel belangstelling en het was een zeer geslaagd weekend! Inmiddels hebben we bij JPC ook het nieuwe jaar ingeleid met het traditioneel Nieuwjaars
diner. We hebben heerlijk gegeten en gelachen. We sloten het programma
af met een prachtige Nieuwjaars conference van Maarten. Namens heel
JPC 15+ wens ik u allen een heel mooi 2018! Bent u of kent u iemand tussen de 15 en 25 jaar oud, die interesse heeft om bij JPC te komen? Stuur
dan een mailtje naar info.jpc15plus@gmail.com en kom gezellig een keertje langs! Wilt u meer informatie, stuur dan een mailtje naar bovenstaand
e-mailadres of kijk op onze facebookpagina: www.facebook.com/jpc15plus
Namens JPC 15+
Eveline van der Meer

ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN
Datum

Viering

Zaterdag 3 februari
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zondag 4 februari
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Gemengd Koor

Zaterdag 10 februari
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zondag 11 februari
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Herenkoor

Woensdag 14 februari
Aswoensdag 19.00 uur

Pastoor Kaleab
Jubilate

Zaterdag 17 februari
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zondag 18 februari
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Gemengd Koor

Zaterdag 24 februari
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Cantare

Zondag 25 februari
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Jubilate Volwassenen Liturgie

Zaterdag 3 maart
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Inzinggroep

Zondag 4 maart
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Gemengd Koor

Zaterdag 10 maart
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zondag 11 maart
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Herenkoor

Zaterdag 17 maart
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zondag 18 maart
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Gemengd Koor

Zaterdag 24 maart
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Dameskoor Pancratius

Palmzondag
(Zomertijd gaat in)
Zondag 25 maart
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Donderdag 29 maart
Witte donderdag
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Jubilate

Vrijdag 30 maart
Goede vrijdag
15.00 uur
Kruisweg voor volwassenen

Pastoor Kaleab
Dameskoor Pancratius

16.00 uur Kinderviering

Margo de Wolf

19.00 uur viering

Pastoor Kaleab
Jubilate

Zaterdag 31 maart
Paaswake
20.00 uur

Pastoor Kaleab
Cantare

Zondag 1 april
Eerste Paasdag
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Gemengd Koor

Maandag 2 april
Tweede Paasdag
10.30 uur
Gezinsviering

Woord- en communiedienst
Margo de Wolf
De Sterretjes

OVERLEDENEN
Wij hebben afscheid
moeten nemen van de
volgende parochianen:
29 nov.

Dieuw Duin-Beerse (92),
De Boogaert 77
7 dec.
Corrie de Groot-Groentjes (84),
woonde in Heiloo
18 dec. Robbie Rustwijk (56)
woonde in Limmen
21 dec. Anna Gagliardi (71)
Bakkerspleintje 44
15 jan. Johanna Maria
Noom-Schermer (82),
Sans Souci 16
Dat zij mogen rusten in vrede

WIJZIGINGEN
Adreswijziging of Overweg
niet meer ontvangen
of kerkbalans:
ledenadministratie@
degoedeherdercastricum.nl

DE MOEITE
WAARD!
Ieder maandagavond is er om
19.00 uur in de Oude Dorpskerk te Castricum een kleine
Taizeviering. In stilte komt men
binnen, om daarna naar een
Bijbellezing en twee korte teksten te luisteren.
Vooral het samen zingen van
mooie Taizeliederen geeft een
gevoel van: even alles vergeten! Er is ruimte voor Stilte en
er kunnen bij de Paaskaars
lichtjes aangestoken worden.
Een speciaal denken aan
iemand of iets wat je bezig
houdt. Dit ‘EVEN BIJ ELKAAR
ZIJN’ aan het begin van de
nieuwe week, is een waardevol
gebeuren, waarbij iedereen zo
welkom is!
Zeker de moeite waard!!!
Margo de Wolf-de Meij!

PAROCHIEBESTUUR HEEMSKERK,
CASTRICUM, UITGEEST
Deken Ton Cassee, voorzitter
in solidum met Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd
voorzitter, Heemskerk
Piet van der Horst, secretaris, Castricum
Jeanne Beentjes, lid, Uitgeest
Cees Deijle, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, Castricum
Functie penningmeester: vacant
Secretariaat:
Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl
LOCATIETEAM CASTRICUM
R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw,
voorzitter
Piet van der Horst,
gedelegeerd voorzitter-secretaris
Wendy van der Meer, lid
Henk Meijer, lid
Wim Brakenhoff, lid
Marja van den Brink
Yvon Brakenhoff

COLLECTEN
2 december
e 520,00
		Vastenactie
9 december
e 302,00
16 december
e 310,00
24,25, 26 dec.
e 3.465,00
31 december
e 386,00
6 januari		
e 541,00
13 januari
e 365,00
NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE
WEBSITE VAN ONZE PAROCHIE
WWW.PAROCHIEDEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL

PAROCHIE-INFO
PASTOOR
Pastoor K. (Kaleab) Masresha Shiferaw
Dorpsstraat 131, 1901 EK, tel. 654797
E-mail: pastoorkaleab@
degoedeherdercastricum.nl
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,
overlijden, Eerste Communie; en uw gegevens als u hier komt wonen of vertrekt.
DIENSTEN IN HET WEEKEND
EN DOOR DE WEEK
St. Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113
zaterdagavond om 19.00 uur
zondagmorgen om 10.30 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:
ING-bank NL18INGB0000206597 of
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

COLOFON
REDACTIE
Marja van den Brink, tel. 656 860
José Marsé, tel. 650 655
Henk Nijhuis, tel. 653 199		
		
DRUKWERK VHP Drukkers Heemskerk
VERSPREIDING IN BAKKUM
Anneke Bijman, tel. 657 807
VERSPREIDING IN CASTRICUM
Sjaak Tiebie, tel. 830 475		
			
De Overweg zal in 2018 verschijnen op
22 maart of 1 april, 17 mei of 20 mei, 13
september, 8 november en 13 december.
Wij zijn nog druk bezig met het afstemmen van het schema, de data zijn dus
nog onder voorbehoud.
INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren
vóór 6 maart 2018.
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
ZIE OOK ONZE WEBSITE:
WWW.DEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL

