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• Vanaf 1 december geen vieringen op zaterdagavond 

• Nieuwe beheerder begraafplaats

• Sinterklaas komt op bezoek

• vooruitblik naar Kerst

IN DIT NUMMER

De vergadering van 5 oktober 
wordt met gebed geopend door 
diaken Marcel de Haas, een ge-
bed over engelen, de bood-
schappers van God. Daar ook de 
maand oktober wordt beschouwd 
als de Mariamaand, sluiten wij dit 
gebed af met een “Wees gegroet 
Maria”.

MOEILIJKE EN 
EMOTIONELE KEUZES
Op 10 september jl. werd door 
het bisdom Haarlem-Amsterdam 
een dag voor besturen georga-
niseerd. Daarin werd gemeld dat 
de financiële positie van vele pa-
rochies in het bisdom de afgelo-
pen jaren aanzienlijk is verslech-
terd. Door het teruglopende kerk-
bezoek en inkomsten, de ontwik-
keling van de energieprijzen en 
de effecten van de coronacrisis 
wordt een aantal parochies nog 
verder ‘in het rood’ geduwd. De-
ze ontwikkelingen zijn eind sep-
tember toegelicht in de regionale 
pers. In de komende 5 jaar zul-
len naar verwachting 99 kerken 
in ons bisdom de deuren moe-
ten sluiten. Het bisdom hanteert 
voor deze sanering een investe-
ringsstop, zolang een regio geen 
keuze maakt welke kerken een 
centrale functie hebben of ‘steun-
punt’ blijven en welke kerken  
worden afgestoten. Kerken die als 
‘steunpunt’ worden aangemerkt, 
kunnen voorlopig worden  
gehandhaafd. 

Op 15 september jl. spraken Wim 
van der Meer en ondergetekende 
met bestuurders uit alle betrok-
ken parochies, met deskundigen 
van het bisdom over de ontwikke-
lingen in onze regio. In dit stadi-
um zijn door het regiobestuur de 
Laurentiuskerk (Heemskerk), de 
Pancratiuskerk (Castricum) en de 
OLV Geboortekerk (Uitgeest) als 
kerken met een regiofunctie aan-
gewezen omdat deze kerken be-
schikken over een uitstekend on-
derhouden begraafplaats die bij-
draagt tot de exploitatie van deze 
parochies. Wat er met de andere 
kerken gaat gebeuren, zal de ko-
mende jaren per locatie steeds 
worden beoordeeld en de besluit-
vorming daarover is  afhankelijk 
van de vitaliteitscriteria. Denkt u 
daarbij aan het aantal kerkgan-

gers, actieve vrijwilligers en an-
dere cijfers inzake kerkbetrokken-
heid (aantal dopen, communican-
ten, uitvaarten etc.). 

Het regiobestuur heeft daarbij 
voortdurend contact met de lo-
catieteams van de zes parochies. 
Het ultieme doel van het bisdom 
is in deze tijden van krimp te ko-
men tot een beperkt aantal le-
vensvatbare, centrale kerken. Een 
bijzonder uitdagende opdracht 
voor alle parochiebestuurders 
omdat niemand wil dat ‘zijn of 
haar kerk’ sluit. Maar die bestuur-
ders moeten in samenspraak met 
het pastoresteam wel het voor-
touw nemen, omdat het reguliere 
en frequente onderhoud van on-
ze kerkgebouwen, veelal rijks- of 
gemeentelijke monumenten, ook 
doorgang moet vinden.    

PASTOR ANTON OVERMARS 
VERLAAT HET PASTORALE TEAM
Pastor Anton Overmars heeft op 
eigen verzoek aangegeven zich te 
willen terugtrekken als voorgan-
ger in onze regio. Een extern ge-
zondheidsadvies ligt hieraan ten 
grondslag. Persoonlijk betreur ik 
deze ontwikkeling: we verliezen 
met hem een bevlogen Maria-
aanhanger en deskundig predi-
ker én het pastorale team wordt 
hierdoor weer kleiner. Uiteraard 
respecteer ik zijn besluit wel. Na-
mens onze regio wil ik pastor An-
ton Overmars van harte bedanken 
voor zijn dienstbaarheid in onze 
regio en wens ik hem alle zegen 
en goeds toe!    

STARTZONDAGEN IN 
UITGEEST EN CASTRICUM
In Castricum en Uitgeest kennen 
ze het fenomeen ‘startzondag’. 
Na de zomervakantie, als koren 
en werkgroepen hun repetities en 
activiteiten weer hervatten, houdt 
men in september een feestelijke 
Eucharistieviering gevolgd door 
een informeel samenzijn. Op 11 
en 18 september mocht ik in bei-
de parochies ervaren dat men 
weer veel zin heeft in een nieuw 
kerkelijk jaar. In Uitgeest werd de 
viering zelfs door drie koren op-
geluisterd.   

Bert Jan Rozestraten
(gedelegeerd voorzitter)

UIT HET BESTUUR

Neem ook een kijkje op de website van onze parochie:

WWW.PAROCHIEDEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL

VAN DIAKEN MARCEL DE HAAS
November
Het is november. De dagen worden 
steeds korter en de nachten lan-
ger. Wij maken het weer gezelliger in 
huis. Misschien heeft u kaarsen bran-
den .. buiten hangt de feestverlich-
ting er al.

Wij vierden Allerheiligen. 
Wij vierden Allerzielen.
Misschien heeft u dit jaar een dier-
bare verloren. Vele uitvaarten hebben 
dit jaar in onze parochies plaatsge-
vonden. Velen hebben wij, pastores, 
samen met u naar het graf gebracht.. 
of misschien u uw dierbare naar het 
crematorium.

Ga met God
Op het moment dat ik dit schrijf klinkt 
uit mijn muziekbox het lied: Ga met 
God en Hij zal met je zijn. Alsof het 
zo moet zijn. Een prachtig lied. Een 
prachtige tekst en een mooie melo-
die. Een lied wat geregeld gezongen 
wordt bij een afscheidsviering. 

Vaak kan je uit teksten van liederen 
troost halen. Vooral ook uit dit lied…. 
En ik moet u zeggen dat dit lied mij 
erg  heeft geraakt bij de herdenking 
van de MH17. Het werd als slotlied 
gezongen.

De tekst luidt:
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God.. De zin van -tot wij weer 
elkaar ontmoeten- klinkt terug in de 
zegenbede die ik altijd uitspreek bij 
een afscheidsviering in de absoute 
over de gestorvene. Een Ierse zegen-
wens die je uitspreekt tegen een le-
vende.

‘Moge de weg voor u een begaan-
baar pad zijn, Moge de wind u steeds 

in de rug waaien, moge de zon met 
zijn warmte u in het gezicht schijnen, 
en de regen op milde wijze uw vel-
den besproeien, en moge God u, tot 
wij elkaar weer misschien mogen ont-
moeten, bewaren in de palm van zijn 
hand.’

Troost.
Ik hoop dat als u troost nodig heeft 
een beetje troost mag ondervinden 
uit teksten, uit gedichten die geschre-
ven zijn.

Troost omdat je een dierbare hebt 
verloren, troost omdat er iets ge-
beurd is in je omgeving wat je ge-
raakt heeft, ..Troost vanwege de oor-
log in Oekraïne.. wat staat het land 
nog te wachten, wat staat de wereld 
te wachten.. Troost omdat u...
Troost omdat er de komende jaren 
kerken gesloten worden. 
U heeft waarschijnlijk gelezen dat 
het bisdom vele kerken wilt sluiten 
wegens vermindering kerkbezoek, 
wegens kosten.. 
Zelf heb ik tijdens mijn stage in 
Amsterdam Noord te maken gehad 
met kerksluitingen. 
Moeilijk om los te laten…

Verwachting
Het is november. Wij vieren Sint 
Maarten, 11 november is de dag.. 
Vrijwel meteen daarna komt Sint Ni-
colaas weer in ons land. En het laat-
ste weekend van deze maand begint 
de advent.

Verwachten.. 
Wat mogen wij verwachten… 
Wachten op wat komen gaat… 
Advent.

In de chaos van het leven ontstaat 
een stilte. In de onrust van mijn hart 
ontwikkelt zich een vrede. In het don-
ker van de dagen wordt het lang-
zaam lichter…lees ik op internet..

Moge het inderdaad lichter worden 
om ons heen, op onze wereld. Als al-
les duister is, ontsteek dan een lich-
tend vuur, vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft … Ik wens 
u troost toe, ik wens u licht toe.. ik 
wens u vrede…!!

Marcel de Haas (diaken)



Met ingang van oktober heeft na 
ruim 24 jaar trouwe dienst de heer 
Wim Brakenhoff zijn rol als beheerder 
van de begraafplaats bij de Sint 
Pancratius kerk beëindigd. 

Wij zijn Wim veel dank verschuldigd 
voor zijn toewijding en vele jaren van 
trouwe dienst en bovenal punctuele 
ondersteuning en daarom wensen wij 
hem het allerbeste toe. 

We zijn blij dat er in goede opvolging 
kan worden voorzien. Het beheer van 
de begraafplaats zal worden over-

De Wereldjongerendagen is een eve-
nement waarbij miljoenen jongeren 
over de hele wereld afreizen naar één 
stad om daar samen het geloof te 
vieren, elkaar te ontmoeten en nieu-
we vrienden te maken, het geloof te 
verdiepen en de paus te ontmoeten. 

In de zomer van 2023 komen deze  
jongeren samen in de Portugese 
hoofdstad Lissabon. De voorberei-
dingen voor deze editie van Wereld-
jongerendagen zijn in volle gang. 

Vijf dagen lang kunnen jongeren ver-
spreid over de hele stad deelnemen 
aan klein- en grootschalige culturele 
festivals, vieringen, muziekconcerten, 
ontmoetingen en theatervoorstellin-
gen.

Het bisdom Haarlem-Amsterdam 
verzorgt een 14-daagse busreis. 
Deze reis is van 26 juli t/m 8 augus-
tus 2023 voor alle jongeren van 16 
t/m 30 jaar uit het bisdom Haarlem-
Amsterdam. De busreis gaat langs 
verschillende steden: Parijs, Bayon-
ne, Burgos, Fatima en eindigt in Lis-
sabon. Op de terugweg wordt een 
bezoek aan Lourdes gebracht. Ben 
je geïnteresseerd? Kijk dan op de si-
te van Jong Bisdom Haarlem-Amster-
dam: www.jongekerk.nl 

genomen door de heer Marcel de 
Geest. We danken Marcel voor zijn 
bereidheid deze verantwoordelijkheid 
over te nemen en wensen hem veel 
succes en voldoening bij deze voor 
de parochiegemeenschap belangrij-
ke taak. 

De administratie van de begraaf-
plaats zal in de vertrouwde handen 
blijven van mevrouw Greet Borst-den 
Hartog en de heer Jan Borst.

Wim van der Meer 
(voorzitter locatieteam)

Teneinde de kosten van de reis wat 
te drukken heeft het bisdom Haar-
lem-Amsterdam een sponsoractie 
opgezet. 

Jongeren maar ook parochies kun-
nen flessen rode en witte wijn en no-
veenkaarsen verkopen. In Heems-
kerk is daarvoor op verzoek van het 
bisdom een depot aangehouden.  
De wijn kost € 10,00 per fles, de prijs 
van de noveenkaarsen is € 7,50 per 
kaars. 

Mocht u belangstelling hebben voor 
deze producten en daarmee de reis 
vanuit ons bisdom naar de Wereld-
jongerendagen 2023 willen steunen, 
meldt dit dan even bij het parochie-
secretariaat. 

Ook worden wijn en noveenkaarsen 
de komende maanden aan het einde 
van sommige vieringen verkocht.

NIEUWE BEHEERDER 
PANCRATIUS BEGRAAFPLAATS

WERELDJONGERENDAGEN 
LISSABON 2023

VANUIT HET 
LOCATIETEAM

VAN DE KOSTERS

We zijn alweer behoorlijk op weg 
naar de advent en het kerstfeest dat 
we deze keer vieren in een wereld 
die uitermate turbulent is en waarin 
de vrede van kerstmis voor veel men-
sen verder weg lijkt dan ooit. Naast 
het onbeschrijfelijke leed voor direct 
betrokkenen zien we ook meer direc-
te consequenties voor onze samen-
leving hun beslag krijgen. De meest 
duidelijke voorbeelden hiervan zijn 
een torenhoge inflatie en de enorme 
stijging van de energiekosten. 

In het locatieteam hebben we kri-
tischer dan ooit gekeken naar mo-
gelijkheden ons energieverbruik te 
verlagen, met een aantal maatrege-
len tot gevolg. We willen met name 
de verwarming in ons monumenta-
le maar niet goed geïsoleerde kerk-
gebouw zoveel als mogelijk terug te 
brengen. De doordeweekse vieringen 
zullen, zodra de temperaturen daar 
aanleiding toe geven, plaatsvinden 
in de parochiezaal. Koren wordt ge-
vraagd om als ze in de kerk willen re-
peteren dit te doen in warme kleding 
of uit te wijken naar het parochiehuis. 
Ook willen we gebruikers van het pa-
rochiehuis vragen kritisch te kijken 
naar gebruik van verwarming en ver-
lichting. 

Naast deze meer praktische zaken 
blijft het belangrijk dat we elkaar op-
zoeken om gezamenlijk te bidden 
voor vrede in de wereld.  Moge de 
naderende advent en kerstperiode 
ons inspiratie geven om samen op 
weg te gaan naar een betere wereld.

Wim van der Meer 
(gedelegeerd voorzitter)

De kosters laten weten dat Sinter-
klaas weer wordt begroet in onze 
prachtige kerk, dat zal plaatsvinden 
op 12 november en het wordt weer 
een groots spektakel.

In onze prachtige kerk is onlangs met 
37 kinderen het H. Vormsel gevierd 
met monseigneur J. Hendriks, pas-
toor Ruben Torres en kapelaan Jai-
der. De kerk was mooi versierd door 
Pilar uit de parochies van Heemskerk 
en Mariette uit onze eigen parochie. 
De vormelingen hebben prachtige 
teksten en tekeningen gemaakt. Deze 
hangen aan de wanden van de kerk. 

Deze zomer heeft er weer een doop-
je plaatsgevonden en er is een huwe-
lijksviering geweest. 

De kosters vinden het jammer dat dit 
mensen uit andere parochies waren. 
Het kan zo mooi zijn om deze plech-
tigheden te zien binnen onze eigen 
parochiegemeenschap.

Voorts zijn achterin de kerk de 
wijwaterbakjes weer gevuld. 

Door de coronamaatregelen kon dat 
lange tijd niet. U kunt nu weer een 
kruisteken maken bij binnenkomst.

BEËINDIGING ZATERDAGAVOND-
VIERINGEN H. PANCRATIUS

Het herstel van het kerkbezoek na het einde van de coronabeperkin-
gen heeft in Castricum helaas niet  doorgezet. Het bestuur en het 
pastoresteam van het samenwerkingsverband “De Heilige Familie 
IJmond Noord” hebben na consultatie van het locatieteam als gevolg 
hiervan helaas moeten besluiten de reguliere zaterdagavondvieringen 
in de Pancratius-kerk in Castricum per 26 november 2022 te moeten 
beëindigen. 

Naast het structureel lagere aantal kerkbezoekers speelt ook de be-
schikbaarheid van pastores uit het krimpende pastoresteam een rol.  
Het wordt in toenemende mate moeilijk om de roosters ingevuld te
krijgen. We realiseren ons dat dit besluit vervelende consequenties 
heeft voor direct betrokkenen: de vaste kerkgangers, kosters, koren, 
lectoren, cantores en organisten, maar hopen op uw begrip. 

We hopen van harte dat de vieringen op de zondag een acceptabel 
alternatief kunnen bieden en zullen er alles aan doen om integratie te 
realiseren.

Wim van der Meer (voorzitter locatieteam)

Kerstgroet Advent

Advent is verlangen
vanuit ’t zwart van de nacht
Toekomstdromen
het licht dat ons wacht
Leven in uitzien
Het donker verdwijnt
Advent is verlangen
het licht verschijnt!

Advent is verwachten,
Gedachten aan licht.
Toekomstdromen, het feest 
komt in zicht.
Leven in uitzien
De dood verstomt.
Advent is verwachten
Jezus komt

Uit Adem om te leven 
Van Ida Verbeek

Voor uw kerkbalans-/parochie-
bijdragen/misintenties: 
NL18INGB0000206597
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



UITVOERING KERSTPROJECT 
"BREATH OF HEAVEN" 

"Breath of Heaven" is een muzikale reis die een ander perspectief biedt 
op het kerstfeest door in te zoemen op het liefdevolle en compassie-
volle verhaal van Maria en Jozef.

Centraal in het project staat het prachtige kerstlied van Amy Grant: 
Breath of Heaven. Daarnaast worden er prachtige arrangementen en 
teksten gezongen, die een beeld geven hoe de reis van Maria en Jozef 
was en hoe ze zich opstelden naar de weg die God voor hun had be-
dacht.

Het project staat onder de bezielende leiding van Marieke Zondervan.
Op zondagmiddag 11 december wordt het project uitgevoerd in 
onze Pancratiuskerk. De uitvoering begint om 15.30 uur, de deur is 
open vanaf 15.00 uur.

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage kan na afloop worden 
gegeven bij de deurcollecte.

Sinterklaas komt weer naar ons land en hij heeft
laten weten dat hij ook dit jaar weer bij ons
in een gezinsviering aanwezig zal zijn.

De Sint komt op zaterdag 19 november 2022 
om 19.00 uur in de Pancratiuskerk

Wij hopen dat er heel veel kinderen zullen komen 
om de Sint en zijn Pieten te begroeten. 

De MeditatieKring is maandelijks in 
de Dorpskerk o.l.v. ds. Bert Appers. 
Bijeenkomst: vrijdagmiddag 18 nov. 
en 16 dec. 2022. Inloop 14:45 uur; 
meditatie 15:15 – 16:15 uur

Doodgewoon? De dood begrijp-
baar maken - Lezing door Richard 
Hattink en Rik Willemsen
De enige zekerheid in het leven is dat 
we doodgaan. Toch vinden veel men-
sen het moeilijk om over de dood te 
praten. Richard Hattink en ds. Rik 
Willemsen gaan met u in gesprek 
over de dood. 
Richard is rouw- en verliesspecialist, 
met jonge gezinnen als aandachts-
gebied. Er is ruimte voor vragen, twij-
fels en het inbrengen van persoonlij-
ke ervaringen met stervenssituaties, 
uitvaarten en rouwverwerking. 

Dinsdag 22 november 2022, 
14.00-16.00 uur in het Parochiecen-
trum, Dorpsstraat 113, Castricum. 
Bijdrage: € 5

Op zondagmiddag 27 november 
is om 16.00 uur in de Dorpskerk
“Als daar muziek voor is...”, 
een uurtje poëzie en muziek 
met Achterom
Voor ervaringen als verlangen, troost, 
hoop, verdriet, ongeloof, verwonde-
ring, geloof en teleurstelling schieten 
woorden te kort. Gelukkig is er mu-
ziek om uiting te geven aan het on-
zegbare dat in die ervaringen ligt. 
Gelukkig is er de speelse taal van 
poëzie om dichter bij dat onuitspre-
kelijke te komen. Kom en geniet met 
ons van het verrassende dat poëzie 
en muziek aan het leven geeft. 
Bijdrage: € 10

Oecumenisch Kerstvesper met 
‘Festival van Lezingen en Liederen’
Op Kerstavond, zaterdag 24 decem-
ber, om 21.00 uur vindt weer de 
traditionele oecumenische Kerst-
vesper plaats in de Dorpskerk.
We vieren daar, samen met het 
Liturgiekoor en gastzangers, o.l.v. 
Jelle Jan Klinkert, het ‘Festival van 
Lezingen en Liederen’ (Festival of 
Lessons and Carols). We halen daar-
mee een oude Engelse traditie naar 
onze tijd: lezingen uit het Kerst-

evangelie, afgewisseld met ook hier 
bekende Engelse ‘carols’ in een 
mooie Nederlandse vertaling van 
Sytze de Vries. De muziek is bewerkt 
door Dirk Zwart. 

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

Bij voorkeur de bijdrage in de 
onkosten storten op bankrekening 
NL69 RABO 0311 9665 27 t.n.v. Raad 
van Kerken Castricum, onder vermel-
ding van naam en het desbetreffende 
programmaonderdeel.

Hanneke Klinkert, 
voorzitter RvK Castricum

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

RAAD VAN KERKEN CASTRICUM SINTERKLAAS OP BEZOEK 
IN EEN VIERING

Voor het kerstkinderkoor 'De Sterretjes' zoeken we jongens en meisjes 
in de basisschoolleeftijd die mee willen zingen op kerstavond 24 de-
cember tijdens de gezinsviering in de Pancratiuskerk, om 17.30 uur en 
bij de Kerstsamenzang op zondagmiddag 18 december. 

Marieke Zondervan zal het koor leiden, Jaap Brakcman en Iris de Leur 
verzorgen de muzikale begeleiding.

Repetities plannen we vrijdagmiddag in het 
parochiehuis. De eerste repetitie is op vrij-
dag 18 november van 16.30-17.30 uur.

Je kunt je aanmelden voor 'De Sterretjes'
op DeSterretjesCastricum@gmail.com.

KERSTSTERREN  GEZOCHT

BIJDRAGE VOOR ETHIOPIË

KERSTSAMENZANG

De mov-groep heeft de laatste tijd 
van enkele mensen vragen gekregen 
over hun bijdrage voor Ethiopië. 

Wij kunnen niet werken met een 
incasso-opdracht. Als u voor meer-
dere jaren steun hebt toegezegd 
moet u dus toch zelf uw bijdrage 

Op zondag 18 december 2022 wordt 
weer de traditionele kerstsamenzang 
gehouden in de Pancratiuskerk. Aan-
vang 14.00 uur, de kerk is open vanaf 
13.30 uur.

overmaken. Dit kunt u doen op het 
volgende rekeningnummer: 

NL97 RABO 03119 02 294 
t.n.v. Parochie de Goede Herder 
o.v.v. project Kaleab.

Ook dit jaar wordt weer medewerking 
verleend door de koren van onze pa-
rochie. De koren zullen mooie kerst-
liederen ten gehore brengen, afge-
wisseld met een verhaal. 

Daarnaast zullen samen met de aan-
wezigen verschillende kerstliederen 
worden gezongen. 

De algehele leiding is in handen van 
Joost Doodeman.Stilte

Zalig wie stil kan zijn,
Want stilte is ontvankelijkheid
Voor wat een mens kan 
horen met  zijn hart,
Voor wat in hem kan
overvloeien
Uit een wereld groter
dan de zijne,
Of uit een mensenzee 
die hem omringt
Met al haar lief en leed,
Waarvan ogen spreken 
voor wie luisteren kan.

Stilte is wachten
tot een ander spreekt 
met woorden
die de jouwe niet zijn,
maar waarin die ander 
zichzelf mag worden,
omdat jij naar die ander 
luistert,

Als ik jou mijn aandacht bied,
mag je daarin worden wie 
je bent,
omdat ik van je houd
en luister met mijn hart
naar wat je beweegt,
naar wat je bent
of hoopt te zijn
als iemand om je geven zal.
Laat mij zo iemand 
voor je zijn
En wordt dan maar jezelf,
Ik luister
en zal dat blijven doen.

Jacques Verhees



PASTOOR 
Pastoor Ruben M. Torres 06-4608 2758
email: pastoortorres@gmail.com
Kapelaan 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/
misintenties:  NL18INGB0000206597 
t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder
Castricum

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

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

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

VERSPREIDING IN BAKKUM
Anneke Bijman, tel. 657807 

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

De laatste Overweg in 2022 zal 
verschijnen op 22 december 
(nog onder voorbehoud).

INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren 
vóór 6 december 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 

Woensdag 2 november
19.00 uur
Allerzielen

Woord- en Communiedienst
Diaken Marcel de Haas
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters

Zaterdag 5 november
19.00 uur

Zondag 6 november
09.15 uur

Pastoor Ruben Torres
Koor: Annie Assendelft en Ria Peters

Woord- en Communie dienst
Diaken Marcel de Haas
Koor: Gemengd Koor

Zaterdag 12 november

Zondag 13 november
09.15 uur

Geen viering
Intocht Sinterklaas

Rector Jeroen de Wit
Koor: Heren Koor

Zaterdag 19 november
19.00 uur
Sinterklaas op bezoek

Zondag 20 november
09.15 uur

Kinderviering, woord en gebed
Margo de Wolf
Koor: Inzinggroep

Kapelaan Jaider
Koor: Gemengd Koor

Zaterdag 26 november
19.00 uur

Zondag 27 november
09.15 uur

Father Mathew
Koor: Cantare

Pastoor Ruben Torres
Koor: Annie Assendelft en Ria Peters

Zondag 4 december
09.15 uur

Zondag 11 december
09.15 uur

Kapelaan Jaider
Koor: Gemengd Koor

Pastoor Ruben Torres
Koor: Heren Koor

Zondag 18 december
09.15 uur

Zondag 18 december
14.00 uur

Woord- en Communie dienst
Diaken Marcel de Haas
Koor: Annie Assendelft en Ria Peters

Kerstsamenzang

Zaterdag 24 december
17.30  uur

Zaterdag 24 december
20.00 uur

Zaterdag 24 december
22.30 uur
Kerstavond

Zondag 25 december
09.15 uur
Eerste Kerstdag

Maandag 26 december
09.15 uur
Tweede Kerstdag

Gezinsviering
Diaken Marcel de Haas / Margo de Wolf
Koor: De Sterretjes

Woord- en Communiedienst
Diaken Marcel de Haas
Koor: Cantare

Pastoor Ruben Torres
Koor: Gemengd Koor

Pastoor Ruben Torres
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters

Kapelaan Jaider
Koor: Annie Assendelft en Ria Peters

Zaterdag 29 oktober
19.00 uur

Zondag 30 oktober
09.15 uur

Voorganger nog niet bekend
Inzinggroep

Voorganger nog niet bekend
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters

Zaterdag 31 december
19.00 uur
Oudjaarsavond

Zondag 1 januari 2022
09.15 uur
Nieuwjaarsdag

Pastoor Ruben Torres
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters

Pastor Jan van der Linden
Koor: Gemengd Koor

Wij hebben afscheid moeten nemen 
van de volgende parochiaan:

21 aug. Nel Glorie-Bos (97)
 Kennedyplein 225, Beverwijk
23 aug. Riet Peters-Leenders (89)
 Kennemerstraatweg 229, 
 Heiloo
10 sept. Ans Zoontjes-Sprenkeling 
 (83)
 Willem de Zwijgerlaan 13
3 okt. Harrie Geerts (94)
 De Boogaert 85
9 okt. Agnes Korsmit-van der Ree 
 De Cameren app. 320 
 Limmen

Dat zij moge 
rusten in vrede

OVERLEDENEN

BEDANKT!

Hierbij willen wij 
Mevr. Bos-Henkes, 
Mevr. Castricum 
en Mevr. Neelissen-Tuynman 

hartelijk danken voor het 
bezorgen van het parochieblad.

Wij wensen u het allerbeste toe.

Namens de werkgroep 
verspreiding De Overweg,
Sjaak Tiebie 

 20/21 aug. e  317
 27/28 aug. e  401
 3/4 sept. e  410
 10/11 sept. e  298
 17/18 sept. e  450
 24/25 sept. e  321
 1/2 okt. e  216
 8/9 okt. e  515
 15/16 okt. e  397

COLLECTEN

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

met pastoor Ruben Torres, tel. 06-4608 2758 of 
email: pastoortorres@gmail.com


