OVERWEG
CONTACTBLAD VAN DE R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER

IN DIT NUMMER
• Uitvoering The Passion op 10 april
• Gezinsviering op Tweede Paasdag
• Parochiële ouderendag op 9 juni
• Hulp gevraagd bij het opruimen van het parochiehuis

PASEN 2022
Na 2 jaar zijn we voor een heel groot
deel van coronamaatregelen verlost.
De kans op besmetting is weliswaar
nog steeds groot, maar niet meer zo
ziekmakend. De coronaperiode in
2020 was voor een aantal parochianen aanleiding om een bemoedigingsbloemetje te bezorgen bij oudere parochianen. Hieruit is Diaconie
de Goede Herder voortgekomen. Dit
bloemetje bezorgen we nog steeds
bij de 80+ parochianen, maar niet
meer vanwege corona en eenzaamheid, maar omdat we Pasen en Kerstmis vieren; twee van de belangrijkste
feesten in de kerk.
In de week voor Pasen gaan vrijwilligers van de Diaconie weer op pad
met een bloemetje, een paaswens en
een gezegend palmtakje.
Wij hebben inmiddels een gesprek
gehad met onze nieuwe pastoor

Ruben en zijn mening, medewerking
en hulp gevraagd bij de uitvoering
van de taken die wij ons gesteld hebben. Hij was blij verrast met de taken
die Diaconie op zich heeft genomen
en gaat bekijken op welke wijze een
samenwerking kan ontstaan en sommige activiteiten verbeterd of uitgebreid kunnen worden.
Wellicht kunnen we u daarover in een
volgende uitgave van Overweg nader
informeren.
Voor nu wensen wij u een zonnig, gezond jaar zonder corona, maar vooral een Zalig Paasfeest.

VANUIT HET LOCATIETEAM
EEN ECHTERNACH PROCESSIE OF TOCH NIET?
We hebben inmiddels al ruim twee
jaar te maken met de beperking die
de aanwezigheid van het coronavirus ons oplegt. Af en toe leek het behoorlijk op de bekende “Echternach
processie”, met 3 stappen vooruit en
2 stappen terug. Na deze twee jaar
met onzekerheid en ongekende restricties, lijken we uitzicht te hebben
op een voorjaar en zomer zonder al
te drastische beperkingen.
Achter de schermen zijn onze vrijwilligers gelukkig doorgegaan met hun
ondersteunende activiteiten en hierdoor zijn de reguliere parochieactiviteiten (denk aan de vieringen, de
inzet van de kosters, de koren, de
cantoresgroepen, de organisten, de
lectoren, het secretariaat, de MOV,
de diaconie, de koffiedames, maar
ook het reguliere onderhoud en de
schoonmaak van onze gebouwen en
de begraafplaats) gelukkig weer min
of meer in hun normale doen. We zijn
ook van plan om na twee jaar onderbreking de reguliere vrijwilligersavond weer plaats te laten vinden.
Daarnaast bevinden we ons als
locatieteam in de uitgebreide regio

midden in een discussie over “vitaliteit en toekomst”. In deze discussie speelt de deelname aan de eucharistie een belangrijke rol, mede
omdat dit een van de kernwaarden
is voor een actieve en veerkrachtige
geloofsgemeenschap. Het is voor onze langetermijnoverleving absoluut
van belang dat we hier ”na corona”
de draad weer op pakken en dat de
deelname aan de weekendvieringen
weer een stijgende lijn laat zien.
We zijn inmiddels halverwege de vastentijd en hopelijk op weg naar een
goede week en vieringen rond Pasen
die ons weer zo goed als onbelemmerd in staat stellen met elkaar en
hopelijk in groten getale samen te
vieren en beleven.
Namens het locatieteam bent u
daarbij van harte uitgenodigd en we
hopen dat er geen sprake is van een
“Echternach processie” maar van
een duurzaam herstel.
U bent allen van harte uitgenodigd
om daar deel van te zijn.
Wim van der Meer (gedel. voorzitter)
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UIT HET BESTUUR
Geschokt, verbijsterd, boos, onmachtig… Zomaar enkele emoties die opkomen bij de niets ontziende oorlog die Rusland in Oekraïne is begonnen. Ontelbaar
veel vluchtelingen, uit elkaar gerukte gezinnen, talloze doden,
beelden van raketinslagen, verwoeste huizen, propaganda, cyberaanvallen, mensen in schuilkelders, opgepropt in metrostations, nucleaire wapens in staat
van paraatheid... Heeft Poetin een
geweten? Kan hij nog worden gestopt? Laten we bidden tot God
en Hem om hulp vragen: “Ontferm U over de inwoners van Oekraïne, zie om naar iedereen die
is getroffen door dit vreselijke
oorlogsgeweld.”
PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING
LENY DEKKER-HARSVELD
Leny Dekker-Harsveld heeft zondag 20 maart voor haar jarenlange inzet voor de Kerk en de medemensen, de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice mogen uitvangen uit handen
van pastor Mathew Njezhukum
Kattil en ondergetekende. De uitreiking vond plaats tijdens een
feestelijke Eucharistieviering in
verband met het hoogfeest van
Sint Jozef, de patroon van de gelijknamige rooms-katholieke kerk
in Velsen-Noord. Leny is sinds
1996 een gewaardeerd lid van
het parochiebestuur. Zij is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en een bindende factor in de
parochie. Ze is nauw betrokken
bij de liturgie in de kerk (zij is tevens lectrice), maar voelt zich ook
zeer verbonden met het welzijn
van vrijwilligers. Ze is altijd bereid
tot praktische ondersteuning bij
evenementen, zoals het organiseren van parochie-avonden en
-bijeenkomsten. Door haar inzet
en betrokkenheid is ze een voorbeeld voor andere vrijwilligers.
Sinds enkele jaren is ze ook vertegenwoordiger van de parochie
in de vergaderingen van het regionale bestuur van het samenwerkingsverband De Heilige Familie,
waartoe de St. Jozefparochie behoort. In het verleden was Leny
ook begeleidster van vormelingen
in de parochie, was zij mede-oprichtster, actief lid en voorzitster
van het koor ‘Between’ en tevens
lid van het Jozefkoor. In een begeleidend schrijven spreekt bisschop Mgr. Hendriks zijn dank
uit voor haar inzet, trouw en toewijding voor de geloofsgemeen-

schap en geeft haar Gods rijke
zegen en allen die haar dierbaar
zijn. Wij feliciteren Leny, haar
echtgenoot Henk, het gezin en alle koorleden en parochianen van
harte met deze welverdiende onderscheiding!
MARIETTE KOMT,
WENDY GAAT…
De afgelopen regiovergadering
hebben we afscheid genomen
van Wendy van der Meer als lid
van het regiobestuur namens de
Castricumse parochie De Goede Herder. Wendy is na het volgen van een opleiding thans actief in een baan die heel dicht bij
haar hart ligt: uitvaartbegeleidster. Daardoor heeft ze minder
tijd beschikbaar en heeft ze haar
positie overgedragen aan Mariette Mantel. Mariette is al zeker 20
jaar actief in Castricum, waar zij
gaandeweg verschillende functies
heeft bekleed. We zijn blij met deze soepele overgang en danken
Wendy hartelijk voor haar inzet en
betrokkenheid. Mariette hebben
wij de afgelopen vergadering van
harte welkom geheten en wij wensen haar veel plezier en bevrediging in de uitvoering van haar bestuurstaken.
HEILIGVERKLARING
TITUS BRANDSMA
Op zondag 15 mei a.s., bijna
80 jaar na zijn dood, zal Titus
Brandsma samen met negen anderen door paus Franciscus heilig
worden verklaard. In de Heemskerkse Laurentiuskerk is in één
van de nissen een Titus Brandsmacel ingericht. Deze kapel is
een herinnering aan de slachtoffers van discriminatie en achtervolging, zoals die in de Tweede
Wereldoorlog hebben plaatsgevonden. Pater Titus Brandsma,
Karmeliet, is in 1942 in het kamp
Dachau door de Duitsers omgebracht. Zijn passief verzet en liefdevol vergeven jegens de bezetter mag nooit vergeten worden.
Titus Brandsma is niet alleen een
martelaar die voor zijn geloof is
gestorven. Zijn leven is een getuigenis van grote goedheid, geworteld in een intieme omgang met
God. Met de oorlog in Oekraïne in
het achterhoofd, mogen zijn leven
en zijn geschriften ook voor hedendaagse mensen een bron van
inspiratie en vooral hoop zijn!
Bert Jan Rozestraten
(gedelegeerd voorzitter)

GEZINSVIERING 2E PAASDAG
Op Tweede Paasdag is er om 11.00 uur een gezinsviering.
Pastoor Ruben zal voorgaan, samen met Margo de Wolf.
Het kinderkoor De Sterretjes is al volop aan het repeteren om de
viering met mooie liedjes te ondersteunen. Na afloop van de viering
mogen de kinderen eieren zoeken, bij mooi weer in de tuin en anders
in het parochiehuis.
U bent allen van harte uitgenodigd om de viering bij te wonen.

MOV STAAT OP 27 APRIL
OP DE KONINGSMARKT
Op 27 april staat JPC samen met de
MOV groep op de koningsmarkt in
Bakkum. Deze dag willen wij zoveel
mogelijk geld ophalen voor het goede doel.
De MOV groep zet zich al jaren in
voor Ethiopië. Zij zorgen ervoor dat
kinderen in de armste wijken in Ethiopië naar school kunnen gaan. Ondanks dat de school in Ethiopië gratis is, zijn er wel verplichte bijdragen.
Om de kinderen naar school te laten
gaan en om ze een betere toekomst
te kunnen geven, haalt de MOV
groep geld op voor deze kinderen.
Naast het financieren van het onderwijs zorgt de MOV groep er ook voor
dat er voldoende eten op school is
en goede sanitaire voorzieningen.
JPC15+ is de jongerengroep van de
R.K. Parochie De Goede Herder. Wij
staan natuurlijk achter deze mooie
groep en daarom willen wij een

handje meehelpen. Dus staan wij op
de koningsmarkt met Oud Hollandse
spellen. De kinderen kunnen aan de
hand van een parcours spellen spelen en hiermee punten verdienen.
De kinderen krijgen allemaal een
diploma en limonade aan het einde.
Deelname is € 1,Ook verkopen wij koffie en thee en
‘s middags zullen wij er staan met eigengemaakte Ethiopische linzensoep.

Samen worden die onderwerpen uitgezocht en 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 thee/koffie staat klaar om 13:45
uur in De Schakel, zodat we om

Het project in Ethiopië wordt nog
steeds met veel enthousiasme gesteund door de MOV-groep en daarbij rekenen we ook op uw steun.
Naast corona geven in Ethiopië ook
de droogte en de politieke onrust
veel problemen. Door de laatste twee
factoren zijn de kosten voor het verstrekken van eten aan de 100 kinderen en hun gezin flink gestegen.
Door de corona hebben we de afgelopen twee jaar geen acties kunnen
organiseren om zo extra geld binnen
te krijgen. Door de goede band die
de MOV-groep door het bezoeken
van het project en de contacten die
we met Rahel (de zus van Kaleab)
hebben opgebouwd gaan wij door
ondanks het vertrek van Kaleab. Nu
Kaleab weer iets is opgeknapt hebben we ook met hem weer een goed
contact. We hebben de afgelopen
dertien jaar veel bereikt. Kinderen die
door ons toedoen naar school konden gaan kunnen nu een bijdrage leveren aan het onderhoud van het gezin. Het microkrediet heeft ervoor ge-

zorgd dat een aantal moeders kleine
ondernemingen konden opstarten.
Dit heeft de omstandigheden van
hun gezin sterk verbeterd. U kunt dit
nalezen in onze nieuwsbrief of op de
website. De kinderen en de ouders
zijn enorm dankbaar voor de steun
die ze vanuit Nederland ontvangen.
U begrijpt dat wij ook na het vertrek
van Kaleab willen doorgaan met deze steun. Wij hopen van ganser harte
dat u met veel liefde ons blijft steunen zodat de kinderen en de ouders
een beter leven krijgen.
Aanmeldingsformulieren voor het
sponsoren van een kind vindt u
achterin de kerk of op onze website
www.castricumvoorethiopie.nl
Ook een eenmalige bijdrage is natuurlijk van harte welkom op rekening
NL97RABO0311902294 t.n.v Parochie de Goede Herder o.v.v. project
Kaleab
Als u vragen heeft, kunt u altijd
contact opnemen met:
Yvonne Brakenhoff tel. 06 37654557

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Graag zien we jullie allemaal 27 april
bij de koningsmarkt in Bakkum (op
de Van Oldenbarneveldweg)

In het parochiehuis gebeurt van alles; er wordt koffie gedronken,
gezongen, vergaderd, koffietafels na een uitvaart georganiseerd,
vele werkgroepen komen bij elkaar, kortom er is een hoop beweging.

Namens JPC 15+
Tom Hoogenbosch

Wegens mijn huidige onregelmatige werk red
ik het niet meer om alles bij te houden. Daarom ben ik op zoek naar vrijwilligers die, om de
week, de zalen en de keukens willen nalopen
en schoonhouden.

OECUMENISCHE
VROUWENGESPREKSGROEP

Iedere 2e donderdagmiddag van de
maand komen enkele vrouwen, katholiek én protestant, bij elkaar om te
praten over een gespreksonderwerp.

NIEUWS UIT DE MOV-GROEP

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 voorbehoud. Er kunnen wijzigingen plaatsvinden.
14 april (Witte donderdag):
Waarom is Jezus aan het kruis
gestorven? (verzoeningsleer)
Misschien 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

THE PASSION
IN DE PANCRATIUSKERK
Op zondag 10 april zal een projectkoor onder de bezielende leiding
van Marieke Zondervan een eigentijdse uitvoering van The Passion
ten gehore brengen in onze Pancratiuskerk. Het verhaal wordt verteld door Maarten Mantel.
De kerk is open om 15.00 uur en de uitvoering begint om 15.30 uur.
U bent allen van harte uitgenodigd te komen luisteren. De toegang is
gratis en na afloop zal een deurcollecte worden gehouden.

Voor info: Wendy van der Meer,
tel. 06-22732282

PAROCHIËLE OUDERENDAG
OP DONDERDAG 9 JUNI 2022
Eindelijk kan het weer!!
We kunnen weer een Parochiële
Ouderendag organiseren en wel op
donderdag 9 juni 2022 in de Sint
Pancratius kerk te Castricum.
Deze dag is voor alle parochianen
van 75 jaar en ouder.
Om 10.00 uur zal de dag beginnen
met koffie /thee en wat lekkers.
Daarna is er een eucharistieviering
met ziekenzalving en handoplegging,
voor wie dat wil.
Misintenties voor deze viering kunt u,

kosteloos, aangeven bij aanmelden.
Na de viering wordt u een lunch aangeboden en ’s middags na het Marialof zal de dag om ca. 15.00 uur eindigen. Deelname is gratis.
In de eerst helft van april ontvangt
u een persoonlijke uitnodiging met
aanmeldformulier. Dit formulier kunt
u vóór 15 mei inleveren bij het parochiesecretariaat, Dorpsstraat 113,
Castricum.
Met vriendelijke groet, Pastoor Ruben
Torres en de Werkgroep Ouderendag

LEVER UW CARTRIDGES IN
VOOR STICHTING HULPHOND

RAAD VAN KERKEN CASTRICUM
Warschau 1939. De Duitsers vallen
Polen binnen en de Tweede Wereldoorlog begint. Een jongen probeert
te overleven in het getto van Warschau. In een oude jas van zijn opa,
vol met verborgen zakken, vindt hij
enkele handpoppen. Samen met zijn
nichtje brengt hij die tot leven. Met
zijn poppenspel vrolijkt hij zieke kinderen op, verslagen buren en wanhopige familieleden.

Lezing over ‘Maria, icoon van
genade’ door Arnold Huijgen
Het boek 'Maria, icoon van genade'
van christelijk gereformeerd theoloog Arnold Huijgen is een doorwrocht theologische werk over de bijbelse figuur van Maria, de moeder
van Christus en beschrijft haar vanuit
verschillende invalshoeken. Maria is
een voorbeeld van geloof en vertrouwen. Wie naar haar kijkt, wordt bemoedigd.
De lezing is op zaterdag 9 april 2022
om 15.00 uur in de Dorpskerk
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)
Sacred Dance is elke 2e maandagavond van de maand in de Schakel.
De leiding is in handen van Corine
Zwaan. Muziek en beweging geven je
de kans om lichaam en geest te ontspannen, om vreugde, concentratie,
stilte en verbondenheid met elkaar te
ervaren. Ervaring is niet nodig.
Data: 11 april & 9 mei 2022 van
20.00-22.00 uur
Bijdrage: € 10 per avond
De MeditatieKring is maandelijks
in de Dorpskerk o.l.v. ds. Bert
Appers.
Bijeenkomsten: vrijdagmiddag 22
april & 20 mei 2022 Inloop 15.00 uur;
meditatie 15.30-16.30 uur
De cursus ethiek ‘Zoekend naar de
goede weg in het leven’ door
Marianne Hamers, die zou starten
op woensdagavond 20 april,
kan door ziekte helaas weer niet
doorgaan.
Op zondag 8 mei 2022 om 16.00 uur
in de Dorpskerk:
De poppenspeler van Warschau
door Gottfrid van Eck en Pauline
Seebregts
een vertelvoorstelling over keuzes,
moed en overlevingskunst

Het is een ontroerend verhaal over
hoe de hoop levend blijft zelfs in tijden van oorlog en chaos. Deze muzikale vertelvoorstelling (12+) is gemaakt met het oog op de herdenking
van 75 jaar Bevrijding in Nederland.
Het is gebaseerd op de gelijknamige
roman ‘De poppenspeler van Warschau’ van de Engels-Duitse schrijfster Eva Weaver, gebaseerd op feiten.
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)

Het programma ‘Als daar muziek
voor is’, met gedichten van M. Vasalis gezongen door Janne Schra met
op de vleugel Reinout Douma van het
Noordpool Orkest, dat begin februari
zou plaatsvinden, is nu op zondag
29 mei 2022 om 16.00 uur in de
Dorpskerk

U kunt uw oude cartridges
inleveren op het secretariaat.
We hebben hiervoor een
inzamelbox en de opbrengst
is voor Stichting Hulphond.

KERKHOF MEDEDELINGEN
Over enige tijd zal van de volgende
graven de stenen en de grafbedekking worden verwijderd:
Vak
Vak
Vak
Vak
Vak
Vak
Vak
Vak
Vak
Vak
Vak
Vak
Vak
Vak
Vak
Vak
Vak
Vak

6
8
9
10
12
13
16
20
20
22
22
22
25
25
25
29
31
31

nummer
nummer
nummer
nummer
nummer
nummer
nummer
nummer
nummer
nummer
nummer
nummer
nummer
nummer
nummer
nummer
nummer
nummer

1,
13,
3,
4,
8,
2,
5,
9,
8,
5,
9,
9A,
5,
6,
8,
13,
5,
16A.

De rechten van deze graven zijn in
de loop van 2020 en gedeeltelijk
2021/2022 verlopen en de rechthebbenden hebben aangegeven geen
verlenging van deze rechten te willen.

Hanneke Klinkert,
voorzitter RvK Castricum

Bidden is het beste
medicijn tegen angst
Bidden is een uitnodiging om
God te zoeken in de realiteit
van het lijden.
Bidden is ons hart openen
voor de liefde van de ander
en van God die ons draagt
in het donker.
Bidden is stil worden en
ervaren dat je zelf niet bidt
maar dat het bidt in jou

Mocht u, als rechthebbende, andere
voorwerpen van het graf willen behouden, dan raden we u aan deze
voor mei 2022 te verwijderen.
Tevens willen wij u er op attent maken dat, het onderhoud van de graven door de rechthebbenden of familie verzorgd dient te worden. Het
onderhoud van de paden en de ruimte rond de graven wordt in opdracht
van het bestuur uitgevoerd door de
fa. Vreeker uit Hem.
Tenslotte verzoeken wij u met klem
om in geval van verhuizing of wijziging van de rechthebbende, dit zo
spoedig mogelijk door te geven aan
de administratie, te bereiken onder
telefoonnummer 0251-654064 of met
een briefje naar de pastorie.
Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met één van de beheerders:
Wim Brakenhoff
tel: 0251- 656262 / 06-29206465
of Jan Borst
tel: 0251-654064 / 06-12481164

Bijdrage: € 10 (incl. koffie/thee)
Opgave via ons nieuwe e-mail adres:
info@rvkcastricum.nl
Kijk op onze website voor nieuwe
berichten: www.rvkcastricum.nl
			

Let wel: De graven worden nog niet
geruimd, alleen de steen en de verdere bedekking worden verwijderd
en de plaats geëgaliseerd. Ruiming
van deze graven zal in de toekomst
pas geschieden op het moment dat
het graf opnieuw wordt uitgegeven.

VRIJWILLIGERSAVOND
Ja, u leest het goed, maar wij mogen in juni weer een vrijwilligersavond
organiseren. Onze laatste feestavond was in 2019. Waar blijft de tijd.
Van harte willen wij u bedanken dat u in coronatijd gewoon bent
doorgegaan met uw vrijwilligerstaken. Het doet ons dan ook een groot
genoegen om u weer te mogen verwelkomen voor een welverdiende
gezellig middag of avond.
Het zou fijn zijn om elkaar na al die jaren weer eens te zien.
De vrijwilligers verdienen en wij vinden het fijn. U bent welkom met of
zonder partner. Het wordt een gezellige, muzikale, ontspannende,
maar vooral een verdiende aangelegenheid.
Gaat het een beetje minder met lopen of er is niemand die u kan
brengen? Geen probleem. Wij komen u halen en brengen.
Iedereen krijgt nog een schriftelijke uitnodiging.
Frans Hendriks, feestcommissie

Neem ook een kijkje op de website van onze parochie:

WWW.PAROCHIEDEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL

ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN
Zaterdag 26 maart
19.00 uur

Pastoor Ruben Torres
Koor: Jubilate

Zondag 27 maart
09.15 uur

Pastor Anton Overmars
Koor: Cantare

Zaterdag 2 april
19.00 uur

Father Mathew
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters

Zondag 3 april
09.15 uur

Vicaris Gerard Bruggink
Koor: Gemengd Koor

Zaterdag 9 april
19.00 uur
Palmzondag

Father Mathew + Diaken Jaider
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters

Zondag 10 april
09.15 uur

Pastoor Ruben Torres
Heren Koor

Donderdag 14 april
19.00 uur
Witte Donderdag

Vicaris Gerard Bruggink
Koor: Jubilate

Vrijdag 15 april
15.00 uur
Goede Vrijdag
Kruisweg

Pastoor Ruben Torres en
Diaken Marcel de Haas
Koor: Cantare

Vrijdag 15 april
19.00 uur
Goede Vrijdag
Kruisverering

Pastor Anton Overmars
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters

Zaterdag 16 april
21.00 uur
Paaswake

Johannes + Diaken Jaider
Koor: Cantare

Zondag 17 april
09.15 uur
Eerste Paasdag

Pastoor Ruben Torres
Gemengd Koor

Maandag 18 april
11.00 uur
Tweede Paasdag

Gezinsviering
Pastoor Ruben Torres en Margo de Wolf
Koor: De Sterretjes

Zaterdag 23 april
19.00 uur

Pastor Anton Overmars
Koor: Jubilate

Zondag 24 april
09.15 uur

Pastoor Ruben Torres
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters

Zaterdag 30 april
19.00 uur

Pastoor Ruben Torres +
Diaken Marcel de Haas
Inzinggroep

Zondag 1 mei
09.15 uur

Father Mathew
Koor: Gemengd Koor

Zaterdag 7 mei
19.00 uur

Father Mathew + Diaken Jaider
Jubilate

Zondag 8 mei
09.15 uur
Moederdag

Vicaris Gerard Bruggink
Heren Koor
Orgel: Rondald Schollaart
(onder voorbehoud)

Zaterdag 14 mei
19.00 uur

Pastoor Ruben Torres
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters
Orgel: Wendy Leonards

Zondag 15 mei
09.15 uur

Pastor Jan van Diepen
Koor: Cantare (25 jarig jubileum)
Piano: Jaap Brackman

Zaterdag 21 mei
19.00 uur

Father Mathew
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters
Orgel: Ronald Schollaart

Zondag 22 mei
09.15 uur

Pastor Anton Overmars
Koor: Gemengd Koor
Orgel: Ronald Schollaart

Donderdag 26 mei
09.15 uur
Hemelvaartsdag

Pastoor Ruben Torres
Koor: Jubilate
Orgel: Ronald Schollaart

Zaterdag 28 mei
19.00 uur

Pastoor Ruben Torres
Koor: Inzinggroep
Orgel: Dirk van Egmond

Zondag 29 mei
09.15 uur

Vicaris Gerard Bruggink
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters
Orgel: Ronald Schollaart

OVERLEDENEN
Wij hebben afscheid moeten nemen
van de volgende parochiaan:
2 febr. Piet Beentjes (79)
Wayenburgh 9
1 mrt. Alex Bontje (54)
Korte Cieweg 15
1 mrt. Henk van der Geest (91)
Westerheem, Heemskerk
9 mrt. Kees Jong (85)
De Loet 166
13 mrt. Ben Boonstra (88)
Heerenweg 9
Dat zij moge
rusten in vrede

COLLECTEN
22/23 jan.
29/30 jan.
5/6 febr.
12/13 febr.
19/20 febr.
26/27 febr.
5/6 mrt.
12/13 mrt.

e 257
e 282
e 319
e 285
e 257
e 284
e 714
e 348

THUISCOMMUNIE
Voor mensen die niet naar de
kerk kunnen, omwille van ziekte of lichamelijke zwakte, is het
mogelijk de heilige communie
thuis te krijgen.
De communie geeft kracht aan
onze ziel om ons leven te leiden
naar Gods bedoelingen en bij
moeilijke momenten van ons
bestaan.
Het is een troost en kracht die
alleen God kan bieden.
Bel voor een afspraak
Pastoor Ruben Torres,
tel. 06-4608 2758 of mail
pastoortorres@gmail.com

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

PAROCHIE-INFO
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, overlijden, 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

COLOFON
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 2022 zal verschijnen
op 26 mei, 1 september, 10 november
en 22 december (o.v.b.).
INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren
vóór 10 mei 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

