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• Kerst- en gezinsvieringen, 
• Het Neva Ensemble uit St. Petersburg komt spelen in de kerk
• Versterking gezocht voor vieringen in de Santmark en de Boogaert
• aanmelden bedevaart naar Lourdes
• Aandacht Actie kerkbalans

IN DIT NUMMER

Zondag 12 januari 2020 geeft het 
Neva-Ensemble uit St. Petersburg 
een bijzonder concert in de 
St. Pancratiuskerk. 

Het befaamde Neva-Ensemble komt 
ieder jaar voor een maand naar Ne-
derland en geeft dan een groot aan-
tal concerten. Het ensemble bestaat 
uit twee zangeressen, drie zangers 
en een pianist. Er worden Slavisch-

Byzantijnse liederen, kerstliederen, 
Russische volksliederen, aria’s, 
duetten, romances en trio’s van 
beroemde (Russische) componisten 
gezongen. 

Het concert op zondag 12 januari 
begint om 20.00 uur. De toegang is 
gratis. Na afloop van het concert is er 
een deurcollecte. 
U bent van harte welkom!

NIEUWJAARSCONCERT 
NEVA-ENSEMBLE

Pastoor Kaleab spreekt op de ver-
gadering van het locatieteam van 
4 december het gebed uit: ‘bemin 
en doe dan wat je wilt’, een citaat 
van de H. Augustinus. Wat is be-
minnen, wie bemin ik? Voel ik mij 
bemind? Daar staan we niet ie-
dere dag bij stil. Denken wij aan 
God die ons bemint zoals we zijn. 

LANGZAMERHAND 
‘HET STOKJE OVERGEVEN’
Op deze vergadering mochten 
we locatievoorzitter Piet van der 
Horst weer in ons midden be-
groeten. Fijn dat het herstel zich 
positief ontwikkelt en dat Piet ‘als 
vraagbaak’ in het locatieteam 
weer aanwezig is. Er was al af-
gesproken dat Piet zijn taken als 
voorzitter in 2020 zou overdra-
gen aan Wim van der Meer. Dat 
gebeurt nu op 15 januari a.s. Piet 
blijft naar verwachting tot het ein-
de van zijn lopende termijn (1 juni 
2020) aan als lid van het locatie-
team. Wij wensen Wim veel suc-
ces (en vooral plezier!) toe als 
nieuwe locatievoorzitter. Voor mij 
was het fijn op tijdens de afwezig-
heid van Piet en de inwerkperiode 
van Wim de vergaderingen van 
het locatieteam voor te zitten. 

SAMENWERKINGSVERBAND 
DE ARK
Zoals al eerder gemeld in dit pa-
rochieblad worden op dit moment 
gesprekken gevoerd met de pa-
rochies van Beverwijk, Velsen-
Noord en Wijk aan Zee over toe-
treding tot het samenwerkingsver-
band. Iedere parochie heeft twee 
vertegenwoordigers aangewezen 
die voor een bisschoppelijke be-
noeming in het bestuur van het 
samenwerkingsverband worden 
voorgedragen. Als naam voor het 
verbrede samenwerkingsverband 
is de mooie, bijbelse naam ‘De 
Ark’ gekozen. In 2020 gaat het 
bestuur van De Ark samen met de 

locatieteams voor de hele regio 
een nieuw plan uitwerken: 
Visie 2020-2025. Hoe gaan we de 
komende 5 jaar om met onze ge-
bouwen, vrijwilligers en de inzet 
van ons pastorale team? 

BEGROTING 2020
Penningmeester Gerard Veldt 
geeft een toelichting op de be-
groting voor 2020. Hij wijst op de 
flinke verhoging van de afdracht 
Regionale Centrale Financiering, 
waarvoor aan het bisdom al uitleg 
is gevraagd. Daarnaast is ook de 
dotatie aan de voorziening groot 
onderhoud van de gebouwen, die 
al een behoorlijke omvang kent, 
fors. De vergadering accordeert 
de begroting en we danken Ge-
rard en zijn financiële secondant 
Cees van der Laan voor de ver-
richte werkzaamheden.

ZALIG KERSTMIS EN 
ZALIG NIEUWJAAR!
Het is alweer de laatste maand 
van het jaar. De decembermaand 
met korte dagen en lange avon-
den, gezelligheid rond Sinter-
klaas, Kerst en Oud & Nieuw. 
Bij uitstek een maand om terug te 
blikken op het afgelopen jaar, wat 
ging goed, wat kon beter, waar 
mochten we dankbaar voor zijn. 
December is een drukke maand, 
een maand vol bijzondere vierin-
gen. Een mooie, maar hectische 
tijd voor onze pastores en diaken, 
onze koren, kosters en tal van an-
dere vrijwilligers. 

Het bestuur van De Ark en het 
locatieteam Castricum spreken 
graag hun bijzondere waardering 
uit voor al die (extra) energieke in-
zet en wensen haar parochianen 
gezegende dagen en een voor-
spoedige start van 2020!
 
Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

UIT HET BESTUUR

Op kerstavond 24 december is er een gezinsviering 
in de Pancratiuskerk, om 17.30 uur. 
Pastoor Kaleab gaat in deze viering voor.
Veel kinderen hebben zich aangemeld voor het 
kinderkoor De Sterretjes en zij zullen onder leiding 
van Marieke Zondervan zingen in de viering. 
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Iris de Leur.

GEZINSVIERING KERSTAVOND

Tijdens de nachtmis op dinsdag 
24 december om 22.30 uur zingt het 
gemengd koor in de St. Pancratius-
kerk aan de Dorpsstraat te Castricum 
de Hirtenmesse van Ferdinand Schu-
bert, een mis voor koor, orgel en or-
kest. 

Ferdinand Schubert, broer van Franz, 
was een Oostenrijkse componist, ge-
boren op 18 oktober 1794 in Wenen 
en overleden op 26 februari 1859. 
Onder leiding van dirigent Joost 
Doodeman, met begeleiding van or-
ganist Ronald Schollaart. Saskia Ha-

mers: fluit, Edgar Nijman: hoorn, 
Hans de Beurs: trompet en Cor de 
Beurs eveneens trompet, zullen ook 
o.a.  het Gloria van Vivaldi,  Tran-
seamus en Stille Nacht van Gruber 
gezongen worden en voor het eerst  
A little child there is yborn van de En-
gelse componist Chr. Wiggins . 

Het samen zingen van de bekende 
kerstliederen zal natuurlijk niet ont-
breken. 

Komt allen tezamen op 
24 december om 22.30 uur. 

KOMT ALLEN TEZAMEN

U bent van harte uitgenodigd 
voor de nieuwjaarsreceptie op 

zondag 5 januari na de viering van 10.30 uur



Het Passiespel verhaalt de emotionele gebeurtenissen uit 
de laatste dagen van het leven van Jezus: van de glorieu-
ze intocht van Jezus in Jeruzalem, het laatste Avondmaal 
met de twaalf apostelen, het verraad van Judas, de door 
de hogepriesters geëiste veroordeling van Jezus, zijn pijn-
lijke kruisgang en uiteindelijk zijn dood aan het kruis op de 
Calvarieberg.

Het Passiespel wordt opgevoerd in het Openluchttheater 
de Doolhof in het Limburgse Tegelen, met ongeveer 2300 
overdekte en comfortabele zitplaatsen en is gesitueerd in 
een voormalige kloostertuin.
Op zondag 24 mei 2020 zal KBO Castricum de Passie-
spelen bezoeken. Hiervoor is een speciaal arrangement 
geregeld inclusief bus vervoer, thee/koffie met vlaai, een 
driegangen diner en uiteraard de toegang met een pauze-
drankje. De kosten bedragen € 80,- per persoon.
Het vertrek is rond 9.30 uur en we verwachten om 20.00 
uur weer thuis te zijn.

Aanmeldingen of informatie kan via info@kbocastricum.nl of telefonisch 
via 06-22373937. De inschrijfformulieren vindt u achterin de kerk.

BEDEVAART NAAR LOURDES!

MET KBO CASTRICUM NAAR DE 
5-JAARLIJKSE PASSIESPELEN 
IN HET LIMBURGSE TEGELEN

VERSTERKING GEZOCHT

Iedere week is er een viering in zowel 
De Boogaert als de Santmark, geor-
ganiseerd door de Raad van Kerken 
Castricum. Op maandagochtend in 
de Boogaert en op woensdagoch-
tend in de Santmark. 
Een enthousiaste en betrokken groep 
gastvrouwen en gastheren halen de 
bewoners op die niet zelfstandig naar 
de viering kunnen komen. Ook wordt 
er ondersteuning geboden bij de vie-
ring. Na afloop wordt er met elkaar 
nog een kopje koffie gedronken. 

Bent u in de gelegenheid om gemid-
deld eens in de drie weken een och-
tend hiervoor vrij te maken, we zullen 
u met open armen ontvangen. 

U kunt contact opnemen met 
Anja van der Wiel, tel: 0251-652693,
e-mail: apvdwiel@outlook.com

Hoewel de feestda-
gen nog voor de 
deur staan, zijn de 
voorbereidingen voor 
Actie Kerkbalans weer 
in volle gang. Met het 
thema ‘Geef voor je 
kerk!’ werken we vol-
op aan de campagne 
voor 2020. 

Net als voor een huis-
houden is een ge-
zonde financiële situ-
atie belangrijk voor de 
kerk. Vandaar dat we 
elk jaar al onze parochianen om een 
vrijwillige bijdrage vragen. Als pen-
ningmeester weet ik als geen ander 
dat dit een noodzakelijk verzoek is  
want de inkomsten uit Kerkbalans 
vormen de financiële basis voor onze 
parochie. Ook binnenkort ontvangt u 
daarom een brief met het verzoek om 
bij te dragen. We hopen dan ook dat 
we weer op u mogen rekenen. Dank-
zij uw bijdrage kunnen we onze be-
langrijke taken blijven vervullen en 
nieuwe plannen maken.

Het jaar 2019 loopt ten 
einde;  momenteel heb-
ben we circa € 64.000,00  
ontvangen voor de totale 
kerkbijdrage dit jaar. 
Heeft u de jaarlijkse bij-
drage al overgemaakt? 
Het is natuurlijk ook leuk 
om in het kader van de  
feestdagen onze kerk en 
extra geschenk te doen 
toekomen. Ik kan u ver-
zekeren:  uw geld wordt 
goed besteed aan onze 
mooie kerk of aan de vele 
activiteiten die onze kerk 

c.q. parochie zo bijzonder maakt.
Fijne feestdagen en een voorspoedig 
en zalig nieuwjaar toegewenst.

U kunt uw bijdrage overmaken op 
onze rekening NL18 INGB 0000 
206597 of NL85 RABO 0311 902316, 
of door middel van  het acceptgiro-
formulier, welke u in de envelop  
aantreft die binnenkort bij u wordt 
bezorgd.

Gerard Veldt (penningmeester)

KLAAR VOOR KERKBALANS 2020?

Altijd al willen weten waar de hemel op aarde te vinden is? In Lourdes. 
Elke dag gaan vele mensen naar de grot waar Maria in 1858 aan het 
meisje Bernadette Soubirous verscheen. Mensen gaan naar Lourdes 
om steun te zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken, om stil te 
zijn bij de grot van de verschijningen, om het geloof samen met ande-
ren te beleven, om bezinning.

Tijdens onze reizen naar Lourdes wordt u een volledig verzorgd  
programma aangeboden. U kunt - geheel vrijblijvend - deelnemen  
aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door 
Lourdes en excursie naar de Pyreneeën. Deelnemers die veel zorg nodig 
hebben kunnen in het Zorghotelaccueil Notre Dame verzorgd worden 
door onze eigen Nederlandse vrijwilligers van het Huis voor de Pelgrim.

Het aanbod voor dit jaar bestaat uit:
18 t/m 26 mei 2020 busreis naar Lourdes
Een prachtige reis door het mooie Frankrijk. Op de heenweg bezoe-
ken we de 1e dag de kathedraal de Notre Dame in Reims. Op de 2e 
dag gaan we naar het klooster in Nevers, waar Bernadette opgebaard 
ligt in haar schrijn. En op de terugweg gaan we naar het mooie plaats-
je Rocamadour.

Indien u liever vliegt is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
vliegreis van 20 t/m 25 mei 2020. De pelgrims die met het vliegtuig 
gaan sluiten zich dan in Lourdes bij de buspelgrims aan. U gaat dan 
op eigen gelegenheid naar Den Bosch. Daar staat de transferbus die 
u (tegen betaling) naar het vliegveld van Maastricht brengt.

Vliegreis van 8 t/m 13 september 2020
Vertrek vanaf vliegveld Maastricht. Bij voldoende deelname gaan we 
met een bus vanuit Haarlem naar het vliegveld. Deze vliegreis wordt 
ook geheel verzorgd door onze vrijwilligers van de Lourdes-groep. 
Pelgrims die veel zorg nodig hebben kunnen logeren en verzorgd wor-
den in zorghotel Accueil Notre Dame.

De informatiebijeenkomst over deze 2 bedevaartreizen wordt gehou-
den op zaterdag 18 januari 2020 in de Moeder van de Verlosserkerk, 
Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB in Haarlem. Aanvang 11.00 uur. De duur 
van elke bijeenkomst is ongeveer 90 minuten. 

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij:
Joke Hoekman, tel. 013-5216701, mobiel 06-42347729 
Wilma Caiffa, mobiel 06-12157507 (na 18.00 uur) 
en Diaken Philip Weijers, mobiel 06- 53887641

Tip: Bent u cliënt bij Zorgverzekeraar CZ! Dan kunt u onder bepaalde 
voorwaarden in aanmerking komen voor een flinke korting op de  
reissom. Meer informatie hierover bij Joke Hoekman. 

Veel informatie kunt  u vinden op onze website: www.lourdes-groep.nl 
en Facebook: Lourdesgroep

Het zou nu eindelijk wereldwijd
Voor iedereen vrede moeten zijn,
voor daklozen en vluchtelingen
voor alle kinderen groot en klein.

Voor armen en eenzamen
voor mensen in de sloppenwijken,
de vrede in de wereld zou
iedereen moeten bereiken.

Als straks de klokken 
weer zullen luiden,
de kerstboom met lichtjes 
is versierd
wordt er over heel de wereld
het feest van kerstmis weer 
gevierd.

Een stille heilige nacht
in een sfeer van wachten,
van ontroering, licht en liefde
van duizenden gedachten,

van liefde geven en ontvangen
aan alle mensen wereldwijd,
aan daklozen en vluchtelingen
aan ieder zonder onderscheid.
Samen bouwen aan een wereld
van liefde, licht en vrede
een kind werd ons geboren
dat was niet zonder rede.

Samen geloven in het licht
en in hoopvolle woorden,
dat het veel beter kan in deze 
wereld
Zonder oorlog, haat en moorden.

Annie Assendelft

KERSTGEDACHTEN 2019 



Iedere 2e donderdagavond van de 
maand komen enkele vrouwen, ka-
tholiek én protestant,  bij elkaar om te 
spreken over een gespreksonderwerp.
Samen worden die onderwerpen uit-
gezocht. Dat kan over van alles gaan 
waar op dat moment de aandacht 
naar uitgaat. Meningen en ervaringen 
worden uitgewisseld, zodat we van 
elkaar leren.

De koffie staat klaar om 19:45 uur in 
een van de zalen van de Maranatha-

kerk, zodat we om 20:00 uur kunnen 
beginnen. We gaan door tot 22:00 
uur.

De eerstvolgende avonden zijn op 
12 december Advent 
 Kerst met verhaal, lied 
 of gedicht. Iedereen 
 levert een bijdrage.
9 januari Geluk.
 Is je leven maakbaar?

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

Inlichtingen: 
Annalize Karsten, tel. 654 494 en 
Mariet Feijen-Schrickx, tel. 655 697

RAAD VAN KERKEN CASTRICUM 

NIEUWS REGIO VORMSELGROEP

KERST IN DE PANCRATIUS DOOR 
THEATER BONHOEFFER

OECUMENISCHE 
VROUWENGESPREKSGROEP

Op zondag 19 januari 2020 is er 
om 10 uur in de Dorpskerk een 
Oecumenische viering aan het 
begin van de Week van Gebed 
voor de Eenheid. 
Het thema is: 'Zij waren buitenge-
woon vriendelijk voor ons'. Dit the-
ma is ontleend aan Handelingen 28: 
2 (de zendingsreizen van Paulus). In 
deze viering krijgen kinderen een be-
langrijk aandeel.  

Voorgangers: Wim Nieuwenhuis 
(EGC) en Suzan ten Heuw (PGC), 
m.m.v. het Liturgiekoor

Vier dichters over het onuitspreke-
lijke door Martien Brinkman, emeri-
tus hoogleraar theologie aan de VU te 
Amsterdam
Vroeg of laat stuit menig dichter op 
het onuitsprekelijke waarvoor hij/
zij toch woorden wil vinden. Sommi-
ge dichters geven die poging al snel 
weer op, andere blijven er levens-
lang naar op zoek. Dat onuitspreke-
lijke wordt vaak met het goddelijke of 
God verbonden, maar dat hoeft niet 
per se. Een verwijzing naar het god-

Het is vrijdag 8 november 2019, on-
geveer 19.45 uur, als de vormelingen 
aan een mooi gedekte tafel met een 
frisgroen kleed, kleurige servetten, 
allemaal verschillende borden en 
branden kaarsjes zitten. Nee, het is 
niet in een chique restaurant, maar in 
de Esplanadezaal van de Mariakerk, 
sterker nog ze hebben de maaltijd 
zelf voorbereid.

Maar voor die tijd hebben ze al een 
interessant thema behandeld.
Ze waren om 17.00 uur uitgenodigd 
aanwezig te zijn. Na het openings-
gebed door kapelaan Teun, werd het 
kennismakingsspel van de vorige 
keer afgemaakt: zorg dat je zoveel 
mogelijk verjaardagen van je mede-
vormeling hebt en schrijf ze op je ver-
jaardagskalender.  

Daarna werd de vraag gesteld; Wat 
vieren we op zondag in de kerk. Aan 

Het kerstspel van 2019 speelt zich af 
in de moderne tijd. Het verhaal be-
gint met een meisje dat voor haar 
verjaardag een kerst-escaperoom 
cadeau krijgt. 

Aan het begin is iedereen vrolijk en 
heeft er zin in. Maar als ze een tijd-
je in de escaperoom zitten, wordt 

delijke of God kan ook achterwege 
blijven. Dan staat het onuitspreke-
lijke voor zoiets onzegbaars als de 
‘waarheid’, de ‘werkelijkheid’. Martien 
Brinkman is deze speurtocht naar 
het onuitsprekelijke en onzegbare bij 
veertien Nederlandse dichters nage-
gaan in zijn boek Dicht bij het onuit-
sprekelijke. Veertien dichters over het 
onzegbare (Utrecht 2018). 

Deze middag zal hij zich met name 
richten op het werk van vier vrouwe-
lijke dichters: 
M. Vasalis (1909-1998), Hanny Mi-
chaelis (1922-2007), Hester Knibbe 
(1946) en Eva Gerlach (1948). Vooral 
hun wat ‘mystieke’ gedichten zullen 
ter sprake komen. Gedichten waarin 
ze er blijk van geven iets te naderen 
wat hun dichterlijke greep overstijgt. 
Naast Martien Brinkman als inleider 
zal zijn echtgenote Hannie Dorr als 
declamatrice optreden en zullen de 
muzikale intermezzi verzorgd worden 
door Jelle Jan Klinkert. 

Zondag 26 januari 2020
om 15.00 uur in de Dorpskerk. 
Bijdrage € 5,00 incl. koffie en thee.

de hand hiervan werd uitleg gege-
ven wat er allemaal in de Heilige Mis 
gebeurt en daarna gingen we in de 
kleine kapel van de Mariakerk de H. 
Mis bijwonen. Kapelaan Teun ver-
telde welke kleding hij tijdens de Mis 
draagt en deed alle gebeden hardop 
en gaf zo nodig nog aanvullende in-
formatie.

Na de Heilige Mis gingen de kinde-
ren in groepjes de maaltijd voorberei-
den. De tafel werd gedekt en gebed-
jes maken behoorde ook tot de op-
drachten. 

Toen iedereen aan tafel zat en de ge-
bedjes voorgebeden waren, konden 
we ervan genieten en er werd vrolijk 
op los gekletst en dat was net de be-
doeling van deze avond: Leer elkaar 
beter kennen. 

Elly Dantuma

hun vriendschap op de proef gesteld 
en staan hen lastige opdrachten te 
wachten. Bij elke opdracht die ze 
moeten oplossen, wordt hun kennis 
over het kerstverhaal getest. 
In de loop van het verhaal ontdekken 
ze dat ze minder weten van het kerst-
verhaal dan ze van tevoren dachten. 
Vooral als de tijd begint op te raken, 
lopen de frustraties hoog op. 
Weten ze uiteindelijk toch nog te ont-
snappen?
 
Datum: woensdag  18 dec. 2019
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: St. Pancratiuskerk   
Toegang: gratis
Deurcollecte voor het Noodfonds

JPC 15 PLUS

JPC 15+ is 2 keer bij elkaar gekomen voor een avond op zaterdag  
16 november en 30 november

Op 16 november hadden we een knutselavond. We gingen knutselen 
voor de kerstsamenzang. De mooiste kerst knutsels werden gemaakt 
en leuke ideeën werden bedacht om samen met de kinderen te maken 
voor in de boom.

Op 30 november was er een bakavond georganiseerd. We hebben een 
quiz gemaakt over het bakkersvak, we kwamen meer te weten daarover 
en wat daar allemaal bij komt kijken.
Dit alles onder het genot van wat lekkers dat we zelf hadden gemaakt.

Op 14 december hebben we een ‘Sinterkerst’ op het schema staan. Een 
combinatie tussen het sinterklaasfeest en het mooie kerstfeest. Het kan 
niet anders dan een geslaagde avond worden.

Lijkt het je nou leuk om een keer te komen? 
Schroom je niet en stuur een mail naar info@jpc15plus@gmail.com. 
We zien je graag tegemoet bij JPC!

Namens JPC 15+ Tom Hoogenbosch

NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE 
WEBSITE VAN ONZE PAROCHIE

WWW.PAROCHIEDEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL

De redactie wenst 
iedereen een 

zalig Kerstfeest en 
gezegend 2020



PASTOOR 
Pastoor K. (Kaleab) Masresha Shiferaw
Dorpsstraat 131, 1901 EK Castricum.
Tel. 0251-838124, 
email: 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, 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 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

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

DRUKWERK
VHP Drukkers 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 2020 zal verschijnen op 
6 februari, 26 maart, 14 mei, 27 augus-
tus, 29 oktober en 17 december. 

INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren 
vóór 22 januari 2020.

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.

Alle kopij, opgenomen in de Overweg, 
kunt u digitaal teruglezen via onze web-
site waarin dus ook alle artikelen letter-
lijk worden opgenomen.

ZIE OOK ONZE WEBSITE: 
WWW.DEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL

PAROCHIE-INFO

COLOFON

 27 okt. e 507
 3 nov. e 750 Allerzielen
 10 nov. e 248
 17 nov. e 633 Caritas
 24 nov. e 427 
 29 nov. e 574  

COLLECTEN

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
Wilma Groot, lid, Uitgeest
Cees Deijle, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, Castricum

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
Wim Brakenhoff, lid
Marja van den Brink, lid
Yvonne Brakenhoff, lid
Mariëtte Mantel, lid
Gerard Veldt, penningmeester

ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN

Zaterdag 21 december

Zondag 22 december
10.30 uur

Geen viering

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab en diaken Marcel de Haas
Samenzang

Dinsdag 24 december
17.30 uur

20.00 uur

22.30 uur:

Gezinsviering
Pastoor Kaleab
De Sterretjes

Eucharistieviering
Pastor Anton Overmars
Cantare

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab
Gemengd Koor

Woensdag 25 december
10.30 uur
Eerste Kerstdag

Woord-  en Communiedienst 
Diaken Marcel de Haas
Jubilate

Donderdag 26 december
10.30 uur
Tweede Kerstdag

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab
Samenzang

Zaterdag 28 december
19.00 uur

Zondag 29 december
10.30 uur

Woord-  en Communiedienst 
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Eucharistieviering
Pastor Anton Overmars
Samenzang

Dinsdag 31 december
19.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab
Jubilate

Woensdag 1 januari
10.30 uur

Woord-  en Communiedienst 
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Zaterdag 4 januari
19.00 uur

Zondag 5 januari
10.30 uur
Nieuwjaarsreceptie

Woord-  en Communiedienst 
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Eucharistieviering
Pastor Anton Overmars
Gemengd Koor

Zaterdag 11 januari
19.00 uur

Zondag 11 januari
10.30 uur

Woord-  en Communiedienst Diaken 
Marcel de Haas
Samenzang

Woord-  en Communiedienst
Diaken Marcel de Haas
Heren Koor

Zaterdag 18 januari
19.00 uur

Zondag 19 januari
10.30 uur

Woord-  en Communiedienst Diaken 
Marcel de Haas
Inzinggroep

Eucharistieviering
Pastor Anton Overmars
Gemengd Koor

Zaterdag 25 januari
19.00 uur

Zondag 26 januari
10.30 uur

Woord-  en Communiedienst Diaken 
Marcel de Haas
Jubilate

Woord-  en Communiedienst
Diaken Marcel de Haas
Cantare

Zaterdag 1 februari
19.00 uur

Zondag 2 februari
10.30 uur

Woord-  en Communiedienst Diaken 
Marcel de Haas
Samenzang

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab
Gemengd Koor

Zaterdag 8 februari
19.00 uur

Zondag 9 februari
10.30 uur

Woord-  en Communiedienst Diaken 
Marcel de Haas
Samenzang

Eucharistieviering
Rector Jeroen de Wit
Heren Koor

WIJZIGINGEN
Adreswijziging of Overweg niet meer 

ontvangen of kerkbalans: 

pancratius
@degoedeherdercastricum.nl

Omdat eenvoudigen verstaan
Wat door geen ingewikkeld zoeken
Noch lezen in geleerde boeken
Begrepen wordt of nagegaan,

Zijn herders toen in uwe stal
Geknield en hebben U aanbeden;
Dit is tweeduizend jaar geleden
En nog weet elk het overal.

Geen mens heeft ooit 
hun naam gemeld;
De rest van hun onschuldig leven
Is door geen wetenschap 
beschreven, wordt slechts aan 
kinderen verteld.

Anton 

van 

Duinkerken

DE HERDERS

Wij hebben afscheid 
moeten nemen van de 
volgende parochianen:

21 nov. Miep Handgraaf-van Westen
 (87)
 Plesmanweg 1, Beverwijk
1 dec. Riet Twisk-Castricum (84)
 Bleumerweg 12, Castricum

Dat zij mogen rusten in vrede

OVERLEDENEN


