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Na meer dan 40 jaar neemt Siem Nanne afscheid van de technische 
commissie. Siem begon zijn vrijwilligerswerk voor de parochie in de 
tachtiger jaren als lid van de technische commissie van de Maria Ten 
Hemelopnemingkerk in Bakkum. Tevens werd hij beheerder van “De 
Eenhoorn” het toenmalige parochiecentrum in Bakkum. 
Bij de sluiting van de kerk in Bakkum bleef de ervaring en kennis van 
Siem gelukkig voor ons behouden omdat hij zich aanmeldde bij de 
technische commissie van de Pancratiuskerk. Hier heeft hij nog een 
aantal jaren met veel inzet zijn talenten gebruikt. Er is in al die jaren 
veel werk verzet, waarvoor wij Siem dank verschuldigd zijn. 

Wij wensen hem nog vele jaren toe in goede gezondheid. Het vertrek 
van Siem creëert een leegte in de technische commissie die we graag 
willen opvullen. Zie hiervoor de oproep elders in de Overweg. 

Leden technische commissie

AFSCHEID VAN SIEM NANNE

THUISCOMMUNIE

VANUIT HET LOCATIETEAM
Met meer vrijheid omdat corona zich 
gelukkig gedeisd houdt kunnen we 
stapje voor stapje weer richting “nor-
maal”. Dat betekent ook dat meer 
grootschalige activiteiten mogelijk 
zijn. Onderstaand een opsomming 
van activiteiten:

In de week vóór Pasen hebben di-
verse schoolklassen, die ons norma-
liter rond Kerst bezoeken, onze kerk 
bezocht en de verhalen uit de goe-
de week gehoord. Voorbereidingen 
voor 1e Communie en Vormsel lopen 
weer, met vieringen gepland voor na 
de zomervakantie. 

De MOV-groep heeft met steun van 
onze JPC-ers op koningsdag de fond-
sen voor diverse projecten in Ethiopië 
weer behoorlijk kunnen aanvullen met 
de georganiseerde activiteiten.

Op 15 mei vierden we het 25-jarig 
bestaan van Cantare met een mooie 
en goed bezochte viering waarin 
pastor Jan van Diepen, destijds be-
trokken bij de oprichting, voorging. 
Bij de koffie en de receptie was het 
gezellig druk. We wensen Cantare 
nog vele jaren zangplezier.
Op 1 juni hebben we, na een aan-
tal stille jaren, weer de mogelijkheid 
om onze vrijwilligers in het zonnetje 
te zetten. Uitnodigingen voorzien van 
aanmeldingsstrookjes zijn verspreid. 
We mogen ook in het weekend van 4 
en 5 juni weer uitkijken naar een ge-
zamenlijke viering van het Pinkster-
feest, waar we hopen op een goed 

gevulde kerk en mooie vieringen.
Op 9 juni vindt ook na 2 jaar onder-
breking weer de jaarlijkse ouderen 
dag plaats, inschrijvingen via het pa-
rochiesecretariaat.
Op 11 juni wordt diaken Jaider in de 
viering van 10.30 uur in de kathedraal 
in Haarlem door de bisschop tot 
priester gewijd. Op 12 juni draagt hij, 
met steun van het pastoresteam en 
vrijwilligers uit diverse regionale pa-
rochies, zijn eerste H. Mis op in Cas-
tricum. Deze viering vindt plaats om 
11.00 uur en er is die dag geen vie-
ring om 9.15 uur.

Een maand later, midden juli, gaat 
dan de zomerperiode in, waarin veel 
zaken op een lager pitje staan, maar 
de vieringen gewoon doorgaan. 

Het eind van deze wat stillere peri-
ode wordt gemarkeerd door het mo-
numentenweekend (10 en 11 sep-
tember) waar we op verzoek van Ge-
meente Castricum weer hebben toe-
gezegd mee te doen. 

De volgende activiteit om dan weer 
naar uit te kijken is de startzondag, 
die gepland is voor 18 september. In-
formatie hierover volgt nog.

U bent allen van harte uitgenodigd 
om her en der weer aan te sluiten. 
Namens het locatieteam wens ik u al-
len een fijne zomer toe.

Wim van der Meer
(gedelegeerd voorzitter)

We mogen terugzien op een uit-
stekend verloop van de Goede 
Week en de Paasvieringen. Fijn 
dat we met velen weer samen ui-
ting konden geven aan ons geloof 
en konden bidden in onze kerken! 
Mooi ook te constateren dat een 
groot aantal basisscholen gehoor 
hebben gegeven aan de uitnodi-
ging om onze kerken in de Goede 
Week te bezoeken. Hulde aan alle 
vrijwilligers die deze bezoeken in 
goede banen hebben geleid! We 
zijn onderweg naar het hoogfeest 
van Pinksteren, zeven weken na 
Pasen. Mag het vuur van de Hei-
lige Geest ons allen zo aansteken 
dat God rechtstreeks in contact 
komt met je eigen brein!  

PRIESTERWIJDING 
DIAKEN JAIDER
Op zaterdag 11 juni zal in de St. 
Bavo kathedraal te Haarlem dia-
ken Jaider deo volente tot pries-
ter worden gewijd. Een dag la-
ter zal hij in de Pancratiuskerk in 
Castricum om 11.00 uur voorgaan 
in zijn eerste H. Mis, een viering 
waarvoor iedere parochiaan uit 
onze regio van harte wordt uitge-
nodigd. Deze viering draagt een 
regionaal karakter met inbreng 
van alle parochies van de regio. 
Daarom is er om 11.00 uur in de 
andere kerken van onze regio 
geen viering, mede om de pasto-
rale collega’s de gelegenheid te 
geven deze eerst H. Mis van ka-
pelaan Jaider als concelebran-
ten mee te maken. Een priester-
wijding is een veelomvattend sa-
crament: een geestelijke maakt 
de bewuste keuze om ongehuwd 
door het leven te gaan, om zich-
zelf geheel in dienst te kunnen 
stellen van God en de kerk. Tra-
ditioneel vinden priesterwijdin-
gen plaats op de eerste zaterdag 
na Pinksteren. Wij wensen diaken 
Jaider een vruchtbare retraite toe 
als voorbereiding op zijn priester-
wijding en schroomt u zeker niet 
hem zaterdag 11 juni en/of zon-
dag 12 juni van harte met deze 
belangrijke gebeurtenis in zijn le-
ven te feliciteren!

HULP AAN VLUCHTELINGEN 
UIT OEKRAÏNE
Als samenwerkende parochies 
buigen we ons over het vraag-
stuk ‘en wat kunnen wij beteke-
nen voor vluchtelingen uit de Oe-
kraïne?’ In Heemskerk worden 
tweedehands fietsen voor vluch-
telingen verzameld en wordt in 
samenwerking met de gemeente 
onderzocht wat er materieel op 
het gebied van onderwijs aan on-
dersteuning kan worden gegeven. 
In de pastorie van Uitgeest wordt 
aan enkele vluchtelingen onder-
dak geboden. Pastor Anton Over-
mars heeft, na overleg met het lo-
catieteam Uitgeest, als inwonen-
de priester daarvoor ruimte ge-
creëerd. Vreemdelingen herber-
gen is één van de zeven werken 
van barmhartigheid. Dagelijks le-
zen we in de media dat hulp din-
gend nodig is. Ook andere paro-
chies ontwikkelen initiatieven om 
steun te verlenen. En dat is hard 
nodig. Zoals de VN onlangs con-
stateerde: ‘als mensen in dit tem-
po blijven vluchten, dan wordt dit 
de grootste Europese vluchtelin-
gencrisis van de eeuw.’ 

DANK AAN ALLE 
REDACTIEMEDEWERKERS
Ook voor onze redactiemedewer-
kers breekt de zomerperiode aan. 
Even geen werkzaamheden, de 
controle eens loslaten en vanaf 
augustus weer een nieuwe start 
maken. Ook vanaf deze plaats 
mag nog eens benadrukt worden 
dat een nieuw parochieblad (in 
onze regio hebben we momen-
teel nog zes edities) niet zomaar 
vanzelf ontstaat. Namens het re-
giobestuur en de locatieteams 
danken wij al onze redacties voor 
hun energieke en trouwe inzet. In 
Castricum coördineren Marja van 
den Brink en José Marsé de sa-
menstelling van het parochieblad 
Overweg. Chapeau voor hen en 
u allen een mooie zomer toege-
wenst!    

Bert Jan Rozestraten
(gedelegeerd voorzitter)

UIT HET BESTUUR

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



Eindelijk na twee jaar weer vrijmarkt 
in Bakkum. De MOV en JPC van de 
parochie de Goede Herder hebben 
samen op de Koningsmarkt gestaan 
voor het project Ethiopië. 

Wij willen graag iedereen bedanken 
die ons hebben gesteund. 
Wij hebben het mooie bedrag van 
e 1021,- opgehaald voor ons project 
in Ethiopië.

Er zijn 250 kavels verkocht voor “Kak 
in het vak”. Aan het eind van de dag 
was de winnaar bekend. De prijs was 
gevallen op kavel 62. 
De winnaar Wendy Leonards heeft 
de dinerbon, gesponsord door de 

Buurvrouw, overhandigd gekregen. 
Het spelletjes circuit voor de jeugd 
georganiseerd door JPC trok veel 
kinderen. Met name het gatenkaas 
spel was favoriet. Nadat de kinderen 
alle vijf spelletjes hadden gedaan, 
kregen zij een diploma en limonade 
met wat lekkers.

Ook is er Afrikaanse zoete aardap-
pelsoep, koffie en thee verkocht. 
Aan het eind van de dag konden wij 
terugkijken op een geslaagd evene-
ment. Wij hopen u volgend jaar weer 
te ontmoeten op de Koningsmarkt in 
Bakkum.

Wilt u op de hoogte blijven van ons 
werk in Ethiopie, dan kunt u ons 
volgen via onze website: 
www.castricumvoorethiopie.nl

De MOV en JPC, parochie de Goede 
Herder.

Tom

Beste parochianen,
vanuit de werkgroep Diaconie De 
Goede Herder proberen wij u als pa-
rochiaan met iedere uitgave van Over-
weg te informeren over wat er in uw 
parochie gebeurt binnen de Diaconie.

Het bezorgen van een bloemengroet 
met bijbehorende paas- of kerstwens 
met Pasen en Kerstmis is inmiddels 
wel bekend. Dit jaar bezorgden vele 
vrijwilligers met Pasen 355 plantjes 
bij parochianen van boven de 80 jaar. 
Onze pastoor Ruben en diaken Marcel  

Graag vragen wij uw aandacht voor 
de Voedselbank. Op het moment van 
schrijven van dit stukje tellen wij in 
Castricum 19 gezinnen die een weke-
lijks voedselpakket voor drie tot vier 
dagen komen ophalen. Een gezin 
kan bestaan uit één of meerdere per-
sonen, zowel volwassenen als kin-
deren. De pakketten zijn daarom niet 
allemaal hetzelfde qua inhoud, maar 
aangepast aan de ontvanger(s). 

Het Parochiecentrum van de St. Pan-
cratiuskerk is het wekelijkse verdeel-
centrum. Bij het ophalen van de pak-
ketten is er veel persoonlijke aan-
dacht voor de ophalers en wordt er 
ook rekening gehouden met bijzon-
dere feestdagen zoals Kerst, Pasen, 
Ramadan en vader- en moederdag. 
De pakketten worden samengesteld 
in het centrale magazijn in Beverwijk, 
dat ook de verdeelcentra in Bever-
wijk, Heemskerk en Uitgeest van pak-
ketten voorziet; in totaal 170 stuks. 

U kunt zich wellicht voorstellen dat er 
steeds een grote voorraad moet zijn 

bezoeken regelmatig parochianen 
voor een gesprek als zij hierom heb-
ben gevraagd.

Al deze activiteiten kunnen blijvend 
worden aangeboden dankzij de vrij-
willigers die bij de Diaconie zijn be-
trokken. 

Uw deelname en inbreng hierbij kan 
het verschil maken. Daarom vragen 
wij u om mee te doen aan deze ac-
tiviteit om onze parochie levend te 
houden. Wij vragen dit omdat iedere 
parochiaan zijn eigen kennissenkring 
heeft met daarin mogelijk personen 
die hulp kunnen gebruiken vanuit de 
parochie. Denk hierbij ook aan de fly-
ers van caritas voor incidentele finan-
ciële hulp. U kunt die flyers achter in 
de kerk vinden.

in het centrale magazijn in Beverwijk 
om iedere vrijdag weer alle 170 pak-
ketten op dezelfde manier uit te leve-
ren! De supermarkten leveren door 
hun nieuwe beleid met betrekking tot 
het niet verspillen van voedsel steeds 
minder aan de Voedselbank.

Daarom vragen wij uw aandacht en 
medewerking om er een bijdrage aan 
te leveren zodat de Voedselbank niet 
met tekorten komt te zitten. Velen 
mogen wij reeds elke maand begroe-
ten als zij hun bijdrage komen bren-
gen, maar wij doen graag een be-
roep op u allen.

Iedere éérste vrijdag van de maand 
(3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 septem-
ber, 7 oktober, 4 november en 2 de-
cember 2022) staan er vrijwilligers 
van Diaconie De Goede Herder voor 
de ingang van de St. Pancratiuskerk 
van 10 tot 12 uur klaar om uw giften 
in ontvangst te nemen. 

Wij hopen u de volgende keer ook te 
mogen begroeten. 

CONFERENTIE 
MISSIONAIRE PAROCHIE

Op 24 en 25 maart ben ik samen met 
mijn vrouw Mariska en Jaap en Le-
ny Klaver naar de conferentie van de 
missionaire parochie geweest, geor-
ganiseerd door bisdom Breda. Fijn 
en bijzonder dat wij na de laatste co-
rona lockdown weer samen konden 
komen met ruim 800 mede Christe-
nen. Deze conferentie stond in het 
teken van het boek “Als God reno-
veert” geschreven door vader James 
Mallon uit Canada. 

In zijn boek pleit hij voor parochiever-
nieuwing, zonder daarbij het belang 
van de eucharistie uit het oog te ver-
liezen. Over een groot deel van de 
wereld ziet men hetzelfde beeld dat 
wij in Nederland zien. Dat de maat-
schappij meer individualiseert en het 
lijkt alsof wij God niet nodig hebben. 
Hierdoor worden onze actieve ge-
loofsgemeenschappen steeds klei-
ner met bijvoorbeeld als gevolg dat 
er van meerdere kerken één paro-

chie wordt gevormd. Vader Mallon 
roept mensen op om binnen de paro-
chie na te denken over de toekomst 
en hoe we hier met elkaar vorm aan 
kunnen geven.

Binnen onze parochie is het natuur-
lijk belangrijk om na te blijven den-
ken over de toekomst. Waarbij het 
gedachtegoed van vader Mallon ons 
mogelijk inspiratie kan geven. Op 
www.missionareparochie.nl is veel 
informatie terug te vinden, maar kan 
men ook diverse seminars terug-
luisteren. Mochten er vragen zijn, 
schroom niet om deze aan mij te stel-
len. En tot besluit zoals gezegd tij-
dens de conferentie: Heb vertrouwen 
in de Heilige Geest, laat het hart be-
gaan. De Heilige Geest legt in ieder 
van ons hart wat goed is voor ons en 
onze parochiegemeenschap.

Jeroen Vergouw
Buitengewoon Bedienaar

HERHAALDE OPROEP VANUIT 
DE TECHNISCHE COMMISSIE

TWEE ORGELCONCERTEN 
IN DE PANCRATIUSKERK!

Ons monumentale kerkgebouw en de bijgebouwen zijn mede door de 
inzet van de vrijwilligers van onze technische commissie in een uitste-
kende bouwkundige staat. Zij zorgen voor het professioneel aanbeste-
den en begeleiden van onderhoud. Daarnaast worden kleine klussen 
in eigen beheer gedaan.

Voor deze commissie zijn we DRINGEND 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers 

Bij voorkeur zoeken we mensen met kennis van en affiniteit voor bouw-
kundige zaken. Ook als u bereid bent incidenteel bij voorkomende 
klussen te assisteren bent u van harte uitgenodigd. Voor meer informa-
tie kunt u zich wenden tot dhr. Wim Brakenhoff (voorzitter van de com-
missie 06 29206465), dhr. Frank Bruggeling (lid technische commissie 
0622298258)  of het secretariaat van de parochie.

Zondag 29 mei zal organist Erik Jan Eradus 
een concert geven op het David-orgel in de 
Pancratiuskerk. 
Erik Jan Eradus zal de beroemde 8 Kleine 
Preludes en Fuga’s van J.S. Bach spelen. 
Naast Bach zal hij ook de 5de Orgelsonate 
van Alexandre Guilmant spelen. 

Bij dit indrukwekkende orgelwerk zal het David-
orgel zeer zeker goed tot zijn recht komen.

Zondag 28 augustus om 15:00 uur zal er ook een orgelconcert plaats-
vinden. Een bijzonder concert met de organist Anja van der Ploeg en 

de bariton Matthijs Mesdag.

Beide concerten beginnen 
om 15:00 uur. Er is een pau-
ze met koffie en thee. 
Er is een deurcollecte na 
afloop van het concert. 

U bent van harte welkom!

NIEUWS VANUIT DE DIACONIE

NIEUWS VANUIT JPC

VOEDSELBANK



De afgelopen maanden zijn wij na de coronapandemie weer van slag 
geraakt door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. In ons land wor-
den initiatieven ontplooid om geld en spullen in te zamelen om de inwo-
ners van Oekraïne te kunnen helpen. Op initiatief van het Bisdom is er 
een collecte gehouden voor Oekraine. Deze heeft ruim € 800 opgele-
verd en het geld is inmiddels overgemaakt.

Ook binnen ons regioverband is er gesproken over hulp aan Oekraïne.  
In Heemskerk heeft het locatieteam een project opgezet om tweede-
hands fietsen in te zamelen. Het locatieteam Castricum zou ook wel 
wat willen doen maar er zijn al veel initiatieven. Maar ook gezien de res-
ponse op onze verzoeken om vrijwilligers is ons de moed een beetje in 
de schoenen gezakt. Het locatieteam heeft even pas op de plaats ge-
maakt en tracht ondanks het afnemende aantal cruciale vrijwilligers de 
schoteltjes in de lucht draaiende te houden als een echte jongleur. 

Dat laat onverlet dat wij de inwoners van Oekraïne niet willen steunen.  
Steun daarom de Laurentiuskerk. Bruikbare fietsen kunnen worden  
gebracht van het parochiesecretariaat van de Laurentius A, Verheren- 
straat 2 1961 GD Heemskerk of u kunt contact opnemen via email met 
Laurentius-Maria@hetnet.nl. 

Of maak een bijdrage over op NL83INGB0656012242 t.n.v. RK Parochie 
Laurentius o.v.v. hulp Oekraïne.

Gerard Veldt (penningmeester)

Het programma ‘Als daar muziek 
voor is’, met gedichten van M. Va-
salis gezongen door Janne Schra 
met op de vleugel Reinout Douma 
van het Noordpool Orkest is nu op: 
zondag 29 mei 2022 om 16.00 uur 
in de Dorpskerk
Bijdrage: € 10,- (incl. koffie/thee)

Het wekelijkse Taizé-avondgebed 
wordt in juni op iedere maandag-
avond gehouden in de Dorpskerk, 
Kerkpad 1, achter Dorpsstraat 61 
van 19.00 tot 19.45 uur. De kerk is 
open om 18.45 uur.  
Er is een Psalmlezing en een Bijbel-
lezing; en ook een stilte. Ieder die dat 
wil kan een lichtje aansteken. Jong 
en oud, iedereen is welkom.  

De MeditatieKring is maandelijks in 
de Dorpskerk o.l.v. ds. Bert Appers. 
Bijeenkomst: 
vrijdagmiddag 17 juni 2022
Inloop: 15.00 uur; 
meditatie: 15.30 - 16.30 uur

Sacred Dance is elke 2e maandag-
avond 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 ont-
spannen, om vreugde, concentratie, 
stilte en verbondenheid met elkaar te 
ervaren. Ervaring is niet nodig. 
Datum: 13 juni 2022 van 20.00 - 
22.00 uur 
Bijdrage: € 10,- per avond

ZIN IN FILM: zomerfilms 2022 
Na 2 coronajaren starten we weer 
met de ‘Zin in Film’-avonden! 
Als data hebben we hiervoor 
20 en 27 juli en 3 en 10 augustus 
gekozen. 

De avonden worden weer gehouden 
in het Parochiecentrum volgens het 
concept: maaltijd, film en een goed 
gesprek. Het aantal deelnemers wil-
len we graag tot 35 personen maxi-
maal houden. 

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 

VAN DE PENNINGMEESTER

Wat een geweldig optreden en wat 
een verandering in kwaliteit !!!!!!
Na jaren ben ik weer eens bij een vie-
ring van het koor Cantare geweest 
waarin aandacht werd besteed aan 
hun 25-jarig bestaan.

Onder de bezielende leiding van hun 
dirigente Marieke Zondervan en de 
al jaren vaste dirigente Marion Stam 
werden de mensen welkom geheten 
met een lied: Wees welkom. Met dat 
gevoel kwam ik dan ook, verwach-
tingsvol, binnen in de kerk van De 
Goede Herder in Castricum met als 
voorganger Pastor Jan van Diepen, 
mede initiatiefnemer bij de oprichting 
van dit "jongerenkoor" in de negenti-
ger jaren. 

Zij hebben hun plaats moeten ver-
overen binnen de toen bestaande ko-
ren en dat is hen dan ook zeker ge-
lukt. Met doorzettingsvermogen en 
plezier in het zingen. Ik heb ze en-
kele jaren geleden ook specifiek ge-
vraagd om de viering, met als voor-
ganger Pastor Ron Vlaar, muzikaal te 
omlijsten.

Om het verhaal niet te lang te maken 
even terug naar de jubileumviering 
van afgelopen zondag: Blij verrast 

was ik na afloop. Wat een kwaliteits-
verandering en niveauverschil t.o.v. 
jaren geleden. Mede door Marieke, 
hoorde ik dan ook na afloop van di-
verse kanten. Zij is in staat geweest 
om dit koor nog veelzijdiger te maken 
in hun repertoire. En dat was te mer-
ken in deze viering. Onder andere 
de liederen The Commandments en 
You raise me up (meerstemmig) en 
Droom jij wel eens (solistes). 
Het was echt genieten. Met Pastor  
Jan van Diepen en pianist Jaap 
Brackman kreeg ik tranen in mijn 
ogen, deze bijzondere viering en de 
invulling die het verdiende. Ook de 
oud-leden en -dirigent werden aan 
het einde nog even uitgenodigd om 
mee te doen.

Zo kwam er een einde aan deze bij-
zondere viering en werden allen uit-
genodigd om nog even na te praten 
in de "zonnige” tuin en het parochie-
huis, onder het genot van een kopje 
koffie met gebak en later een drankje 
en lekkere hapjes .

Dank jullie wel voor dit bijzondere sa-
menzijn waarin een parochiegemeen-
schap "groot" kan zijn.

Albert Twisk

OECUMENISCHE 
VROUWENGESPREKSGROEP

Iedere 2e donderdagmiddag van de 
maand komen enkele vrouwen, ka-
tholiek én protestant,  bij elkaar om te 
praten 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 el-
kaar 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.
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

VIERING 25 JAAR "CANTARE"

Na een onzekere periode door corona waarin er vrijwel geen vieringen 
konden plaatsvinden in de Boogaert en de Santmark is er afgelopen na-
jaar weer een nieuwe start gemaakt. 
Elke woensdagochtend is er een viering in een van de zorgcentra geor-
ganiseerd door de Raad van Kerken. De ene week in De Boogaert en de 
andere week in de Santmark. Een enthousiast en betrokken groep gast-
vrouwen en gastheren halen de bewoners op die niet zelfstandig naar 
de viering kunnen komen. Ook wordt er ondersteuning geboden bij de 
viering. Na afloop wordt er met elkaar nog een kopje koffie gedronken. 
We zijn op zoek naar versterking omdat enkele vrijwilligers genoodzaakt 
waren te stoppen met dit werk. Bent u in de gelegenheid om gemiddeld 
1 ochtend in de vier weken vrij te maken voor deze activiteit dan bent u 
van harte welkom. 

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

GASTVROUWEN EN GASTHEREN 
GEZOCHT VOOR VIERINGEN

Het is alweer meer dan 10 jaar geleden 
dat er in de Pancratiuskerk een expo-
sitie werd gehouden van ikonen, ge-
maakt door  de inmiddels overleden, 
bekende Ikonenschilder Cor Kroone. 
Menigeen heeft hij op weg geholpen 
het prachtige vak van ikonen schilde-
ren onder de knie te krijgen.

Wegens de enorme belangstelling is 
er in 2016 tijdens monumenten week-
end wederom een expositie geweest. 

Helaas moet de familie om diverse 
redenen afstand doen van vele iko-
nen, en heeft onlangs onderstaande 
ikoon geschonken aan parochie De 
Goede Herder. (Op de website kunt 
u nog meer van de prachtige werken 
zien - www.krooneikonen.nl/expo/
st-pancratiuskerk-te-castricum-2016)
 

Parochie de Goede Herder dankt de 
familie hartelijk voor dit genereuze 
gebaar.

KROONE IKONEN



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
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 1 september, 10 november en 
22 december (o.v.b.). 

INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren 
vóór 23 augustus 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 

Donderdag 26 mei
09.15 uur
Hemelvaartsdag

Pastoor Ruben Torres
Koor: Jubilate

Zaterdag 28 mei
19.00 uur

Zondag 29 mei
09.15 uur

Pastoor Ruben Torres
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters

Vicaris Gerard Bruggink
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters

Zaterdag 4 juni
19.00 uur

Zondag 5 juni
09.15 uur
Eerste Pinksterdag

Maandag 6 juni
09.15 uur
Tweede Pinksterdag

Pastoor Ruben Torres
Koor: Jubilate

Pastor Anton Overmars en 
Diaken Marcel de Haas
Koor: Gemengd Koor

Pastoor Ruben Torres
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters 

Zaterdag 11 juni

Zondag 12 juni
11.00 uur

GEEN VIERING

Kapelaan Jaider
Koor: Intermezzo

Zaterdag 18 juni
19.00 uur

Zondag 19 juni
09.15 uur
Vaderdag

Father Mathew
Koor: Inzinggroep

Woord- en communiedienst
Diaken Marcel de Haas
Koor: Heren Koor

Zaterdag 25 juni
19.00 uur

Zondag 26 juni
09.15 uur

Pastoor Ruben Torres
Koor: Cantare

Pastor Jan van der Linden
Koor: Jubilate

Zaterdag 2 juli
19.00 uur

Zondag 3 juli
09.15 uur

Voorganger nog niet bekend
Samenzang

Voorganger  nog niet bekend
Koor: Gemengd Koor

Zaterdag 9 juli
19.00 uur

Zondag 10 juli
09.15 uur

Voorganger  nog niet bekend
Samenzang

Voorganger  nog niet bekend
Koor: Heren Koor

Zaterdag 16 juli
19.00 uur

Zondag 17 juli
09.15 uur

Voorganger  nog niet bekend
Samenzang 

Voorganger  nog niet bekend
Samenzang

Zaterdag 23 juli
19.00 uur

Zondag 24 juli
09.15 uur

Voorganger nog niet bekend
Samenzang

Voorganger nog niet bekend
Samenzang

Zaterdag 30 juli
19.00 uur

Zondag 31 juli
09.15 uur

Voorganger nog niet bekend
Samenzang

Voorganger nog niet bekend
Samenzang

Zaterdag 6 augustus
19.00 uur

Zondag 7 augustus
09.15 uur

Voorganger nog niet bekend
Samenzang

Voorganger nog niet bekend
Samenzang

Zaterdag 13 augustus
19.00 uur

Zondag 14 augustus
09.15 uur

Voorganger nog niet bekend
Samenzang

Voorganger nog niet bekend
Samenzang

Zaterdag 20 augustus
19.00 uur

Zondag 21 augustus
09.15 uur

Voorganger nog niet bekend
Samenzang

Voorganger nog niet bekend
Samenzang

Zaterdag 27 augustus
19.00 uur

Zondag 28 augustus
09.15 uur

Voorganger nog niet bekend
Samenzang

Voorganger nog niet bekend
Samenzang

KBO Castricum telt 700 leden in Cas-
tricum, Limmen en Akersloot. Velen  
zijn ook parochiaan. Als lid ontvangt  
u 10 keer per jaar het ‘Senioren 
Nieuws’, KBO & PCOB magazine en 
dit jaar ook het blad NESTOR één 
keer per kwartaal. 
Voor maar € 22,50 per jaar (nog 
geen € 2 per maand) bent u al lid. 
Samen met de PCOB hebben we een 
belangrijke stem in Den Haag. 

Bent u 50+ en wilt u ook lid worden, 
dan kunt u zich aanmelden bij: 
Joost Cornelis,  06-22373937 - 
voorzitter@kbocastricum.nl of bij 
Johan Werring,  072-505 3702 - 
penningmeester@kbocastricum.nl. 

Wij zien uw aanmelding met belang-
stelling tegemoet, waarvoor alvast 
hartelijk dank!

KBO CASTRICUM

Wij hebben afscheid moeten nemen 
van de volgende parochiaan:

3 apr. Ber Castricum (83)
 De Santmark 201
10 apr. Verula Beentjes (89)
 Heemstederweg 3
10 apr. Lydia Wassenberg (89)
 Sans Souci 62
21 apr. Dineke Bijvoet (88)
 Deurganck 9

Dat zij moge 
rusten in vrede

OVERLEDENEN

 19/20 mrt. e  392
 26/27 mrt. e  307
 2/3 apr. e  323
 9/10 apr. e   270
 17/18 apr. e  1.311
 23/24 apr. e  288
 30 apr./1 mei e  312

COLLECTEN

Het rooster is onder voorbehoud. 
Houdt u de krant en onze website in de gaten.


