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

IN DIT NUMMER
• Afscheidsbrief van pastoor Kaleab
• Doet u mee aan de inzameling voor pastoor Kaleab
• In de agenda sint- en kerstvieringen

AFSCHEIDSBRIEF PASTOOR KALEAB
Beste parochianen,
beste vrienden, beste mensen,
Dit is misschien wel de moeilijkste brief die ik in mijn leven schrijf
en de moeilijkste beslissing die ik in
mijn leven heb moeten nemen. Met
groot verdriet en onmetelijke pijn in
mijn hart moet ik afscheid van u nemen als pastoor van de parochies
van onze regio. Ruim 16 jaar heb ik
als kapelaan en daarna als pastoor
een mooie en vruchtbare tijd in uw
midden gehad. De vriendschap, de
vreugde en de verbondenheid die ik
van velen kreeg is onbeschrijfelijk.
Vanaf mijn komst in Nederland gaf u
mij het gevoel dat ik een van u was.
Het waren mooie jaren waar ik met
veel vreugde, dankbaarheid en tevredenheid op terug zie. De afgelopen
16 jaar heb ik geprobeerd uw warmte
en betrokkenheid met mij te beantwoorden door u als een goede herder
bij te staan in mooie en minder mooie
dagen. In al die jaren ontstonden er
veel vriendschappen. Ik voelde mij altijd een gezegend mens met al die
mooie mensen om mij heen. Ik kan u
daar niet genoeg voor bedanken.
Maar nu is voor mij de tijd gekomen
om uw parochie te verlaten. De afgelopen jaren bevond ik mij in een bijzonder moeilijke levensfase. In goed
overleg met mijn bisschop van wie
ik begrip, zorg en barmhartigheid
mocht ontvangen, heb ik besloten

een tijd van bezinning te nemen.
Het valt mij zwaar om niet persoonlijk afscheid van u te kunnen nemen.
Ik ben echter geestelijk te zeer vermoeid en daardoor niet in staat dit te
doen. Het spijt mij dat u wellicht verdrietig en teleurgesteld bent dat ik op
deze manier afscheid van u neem, na
zoveel jaar van contact en verbondenheid met elkaar. Mag ik u toch
vragen voor mij te bidden. Ik heb alle
vertrouwen dat wij in de toekomst elkaar zien en spreken. Ik ben dankbaar dat ik uw pastoor mocht zijn en
dank u met heel mijn hart voor al die
jaren van uw steun, liefde en aandacht. Ik hoop en bid dat u in vertrouwen op God en elkaar blijft bouwen aan uw geloofsgemeenschap
en kerk.
  
Dat Gods zegen u mag vergezellen
op uw verdere levensweg,
Pastoor Kaleab

SINTERKLAASBEZOEK IN VIERING
Sinterklaas komt weer naar ons land en hij heeft ons laten weten dat hij ook
dit jaar weer bij ons in een gezinsviering aanwezig zal zijn. De Sint komt op
zaterdag 20 november 2021 om 18.30 uur in de Pancratiuskerk
Wij hopen dat er heel veel kinderen zullen komen
om de Sint en zijn Pieten te begroeten.

KERSTSTERREN GEZOCHT
Voor het kerstkinderkoor 'De Sterretjes' zoeken
we jongens en meisjes in de basisschool-leeftijd
die mee willen zingen op kerstavond 24 december tijdens de gezinsviering in de Pancratiuskerk, om 17.30 uur en bij de Kerstsamenzang
op zondagmiddag 12 december.
Marieke Zondervan zal het koor leiden en Iris de Leur verzorgt de
muzikale begeleiding. Repetities plannen we vrijdagmiddag in het
parochiehuis. Je kunt je aanmelden voor 'De Sterretjes' op:
DeSterretjesCastricum@gmail.com.
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UIT HET BESTUUR
De vergadering van het regiobestuur van 6 oktober wordt geopend door Wim Brugman. Hij
staat stil bij het gevoel dat overheerst als je laatste ouder is overleden. Hoe oud je ook bent, ook
als je zelf al kinderen of misschien kleinkinderen hebt, je voelt
je toch ineens wees. Als je ouders
wegvallen, valt er in zekere zin
ook een anker in je leven weg. Je
moet die band loslaten.
AFSCHEID VAN PASTOOR
KALEAB MASRESHA SHIFERAW
In verband met zwaarwegende
privé-omstandigheden heeft pastoor Kaleab Maresha Shiferaw
moeten besluiten onze regio te
verlaten. In nauw overleg met onze bisschop, Mgr. Hendriks, heeft
pastoor Kaleab een bezinningsperiode ingelast en is hij onlangs
naar elders verhuisd.
Het plotselinge vertrek van pastoor Kaleab zal door velen van u
als een schok worden ervaren.
Na het overlijden van deken Ton
Cassee en het vertrek van kapelaan Teun Warnaar betreuren wij
het afscheid van pastoor Kaleab
na 16 jaar trouwe dienst ten zeerste. Zijn warme band met vele parochianen, zijn capaciteiten om
mensen ‘een luisterend oor’ te
bieden en hen bij te staan in perioden van ziekte en verdriet zal
door menigeen worden gemist.
We zijn hem dankbaar voor zijn
inzet en betrokkenheid in onze re-

gio en wensen hem veel sterkte in
deze voor hem moeilijke tijd. Het
zal pastoor Kaleab zeker goed
doen als u wilt bidden voor een
goede oplossing van zijn persoonlijke situatie.
Ook de bisschop betreurt deze
situatie en bidt voor deze intentie.
Met het Bisdom Haarlem-Amsterdam zijn gesprekken gestart over
de aanstelling van een nieuwe
pastoor voor onze regio. Zodra
daarover nadere mededelingen
kunnen worden gedaan, zullen wij
u berichten.
ALLERHEILIGEN
EN ALLERZIELEN
Op 1 en 2 november vieren we in
onze parochiekerken Allerheiligen
en Allerzielen.
Voor veel mensen zal na corona
dinsdag 2 november 2021 een bijzondere dag zijn. Het feest van
Allerzielen is de dag waarop wij
in de rooms-katholieke kerk stilstaan bij onze sterfelijkheid, de
dood en het laatste oordeel. De
kerkhofbeheerders en kosters
maken zich op voor een mooi verlichte gang naar het kerkhof aansluitend op de bijzondere eucharistieviering.
Het regiobestuur komt op woensdag 17 november weer bijeen.
Bert Jan Rozestraten
(gedelegeerd voorzitter)

KALEAB 50 JAAR!!! OPROEP OM
HEM VOORAL TE STEUNEN
We waren allemaal verrast en geschokt bij de aankondiging van het
onverwachte en plotselinge vertrek
van onze geliefde pastoor Kaleab.
Teleurstelling, boosheid en verdriet.
Dat waren de emoties die in eerste
instantie loskwamen en dat is zeer
begrijpelijk. In een volgende fase gingen we ons realiseren dat we ook
dankbaar mogen zijn voor alles wat
hij voor ons betekend heeft.
We hadden Kaleab graag nog langer
onder ons gehad en hem bij zijn
50ste verjaardag op 24 oktober in
het zonnetje willen zetten. Dat is helaas niet meer mogelijk, maar wat wel
mogelijk is, is dat we hem door een
extra ondersteuning van het project
voor de Aids moeders en kinderen in
Ethiopië een hart onder de riem steken.
De opbrengsten voor dit project heb-

ben ook in Nederland ernstig geleden onder de corona beperkingen
die fondsverwerving door Annie Assendelft vrijwel onmogelijk hebben
gemaakt.
Voor wie mee wil doen met dit verjaardagscadeau: er staat voor dit
doel een speciale spaarpot achter
in de kerk. U kunt uw bijdrage ook
overmaken op de rekening van
“Parochie De Goede Herder,
NL 12 INGB 0002210240, o.v.v.
Aids moeders en weeskinderen”.
Wij zullen er dan voor zorgen dat de
opbrengst volledig bij Kaleab komt
en dat hij zich door zijn oude parochie extra gesteund voelt.
Met uw bijdrage kan hij wat extra’s
betekenen voor zijn landgenoten in
het door Corona en oorlog zwaar
getroffen Ethiopië.

VANUIT HET LOCATIETEAM

EEN KAARSJE VOOR SINTERKLAAS

VEERKRACHT EN VITALITEIT GEVRAAGD!
Het zijn dynamische tijden en er gebeurt veel dat van direct belang is,
niet alleen voor ons huidige wel en
wee, maar ook voor de toekomst van
onze parochie.
• We kunnen langzaam de coronabeperkingen achter ons laten en
hopen dat dit voor velen de obstakels om deel te nemen aan parochiële activiteiten wegneemt.
• Binnen het regiobestuur wordt in
discussie met het bisdom de laatste hand gelegd aan een visie
voor de komende 5 jaren.
Dit betreft dan een uitgebreidere
regio waarin naast Heemskerk,
Uitgeest en Castricum ook Beverwijk, Velsen-Noord en Wijk aan
Zee gaan deelnemen.
Zodra er overeenstemming is met
het bisdom zal het resultaat uiteraard binnen alle negen betrokken
geloofsgemeenschappen gecommuniceerd en besproken worden.
Tegelijkertijd heeft tot onze spijt pastoor Kaleab vanwege zwaarwegende
privé-omstandigheden onverwacht
moeten besluiten de regio te verlaten.
Zijn afscheidsbrief en een toelichting
van het regiobestuur vindt u elders in
deze editie van de Overweg.

Voor de toekomst van onze parochie
in de regio is het van belang dat we
“na corona” elkaar weer opzoeken,
de draad weer oppakken en activiteiten die de geloofsgemeenschap
versterken weer nieuw leven inblazen om daarmee onze vitaliteit op
een tastbare wijze vorm te geven en
zichtbaar te maken. Daarnaast rest
ons dankbaar te zijn voor alle goeds
dat we samen met pastoor Kaleab
hebben mogen beleven en tot stand
hebben kunnen brengen. Bidden wij
voor Kaleab, dat er voor zijn persoonlijke situatie een oplossing komt.
Moge het ons gegeven zijn dat we
hier sterker uit komen en dat we ondanks de op dit moment moeilijke situatie positief vooruit durven kijken.
Het locatieteam zal zich naar beste
vermogen inzetten om dit proces te
ondersteunen.
Wim van der Meer (voorzitter)

HULP VAN PAROCHIANEN NODIG

Het bezoeken van mensen die aangeven dat er behoefte is aan een
gesprek vanuit de parochie, kan alleen als het parochiesecretariaat
wordt geïnformeerd. U zelf, maar ook
vrienden, buren en/of familie die dit
signaal van mensen hebben opgevangen, kunnen te allen tijde contact met het secretariaat opnemen
en doorgeven dat een bezoek bij iemand zeer op prijs wordt gesteld.
Deze bezoekvraag wordt dan meteen
opgepakt. Zonder meldingen kunnen
wij geen actie nemen.
Wij zouden daarom ook graag in
contact komen met mensen die af
en toe een bezoekje willen brengen
bij voornoemde parochianen. Wilt
u hiervoor worden ingezet, dan vernemen wij dat heel graag van u. Het
legt niet een groot beslag op u, maar
af en toe een uurtje. Ook dit kunt u
bij het parochiesecretariaat doorgeven.
Diaconie De Goede Herder werkt samen met Caritas en het Noodfonds,
maar het is opvallend stil met hulpvragen aan deze instanties, ondanks
dat de coronapandemie vermoedelijk
velen in financiële problemen heeft
gebracht. Denkt u dat er (anoniem)
hulp geboden kan worden bij plot-

Tijdens de startzondag gingen we na
de dienst weer kaarsjes opsteken.
Opeens vraagt Noah (7,5 jaar) of je
ook kaarsjes kan opsteken voor mensen die nog leven. Wij, vol verbazing,
ja natuurlijk kan dat. Heb je iemand
speciaals in gedachten?

Om hier op een goede manier uit te
komen wordt er veel gevraagd van
onze veerkracht en vitaliteit. Veerkracht zal nodig zijn om snel met
de nieuw te benoemen pastoor een
hechte band op te bouwen en een
constructieve samenwerking op gang
te brengen.

selinge financiële problemen bij een
persoon en/of gezin bij u in de familie, bij de buren of personen die u
ontmoet bijv. als vrijwilliger, meldt dit
dan of dring aan bij de mensen die
het betreft om contact op te nemen.
Mensen zelf durven vaak niet voor
hun problemen uit te komen, terwijl
er hulp klaar staat.
Om door te geven dat u zelf in (financiële) nood bent of wellicht iemand
die u kent, dan kunt u de flyer invullen, die voortaan achter in de kerk
ligt. Er liggen enveloppen bij waarin
u het ingevulde formulier kunt stoppen en dichtgeplakt in de brievenbus
van het parochiesecretariaat kunt
deponeren. Zo heeft u anoniem de
nood doorgegeven en om dat laatste
gaat het. De privacy van u of de persoon die u kent, blijft gewaarborgd
en door deze stap te zetten is hulp
onderweg.
Stille armoede is een sluipend iets.
Het komt in toenemende mate voor
in heel Nederland. Dit betekent dat er
helaas ook in Castricum stille armoede moet zijn. Een wekelijks voedselpakket of financiële steun bij onverwachte uitgaven kan vaak verlichting
geven. Maar om gebruik te kunnen
maken van de mogelijkheden die geboden kunnen worden, moet er eerst
contact zijn. De Caritas en het Noodfonds staan klaar om hulp te bieden!
Help ons, zodat een ander kan worden geholpen!
Dank u wel bij voorbaat.

Altijd als we in de kerk komen steken
we kaarsjes aan met de kinderen. Dit
doen we altijd voor de familieleden
die overleden zijn, voor de oudere familie, dat ze gezond blijven en voor
iedereen waarvan we houden.

Noah; "Ja, ik wil vandaag dan graag
een kaarsje opsteken voor Sinterklaas, dat hij gezond blijft en nog
veel ouder mag worden zodat hij heel
veel kindjes blij kan maken."
Familie Zondervan

ETHIOPISCHE MAALTIJD
De Ethiopische maaltijd op vrijdag 15
en zaterdag 16 oktober heeft een bijzonder mooi bedrag opgeleverd: netto ruim 1135 euro. De veiling van een
schilderij heeft daarnaast nog eens
440 euro opgeleverd. Bij elkaar dus
1575 euro voor onze projecten. En
dat is nog niet alles: de dames van
de breigroep Heemskerk/ Beverwijk
verkochten hun producten, ook ten
bate van Ethiopië.
Bij de veiling van het schilderij op
vrijdagavond kwam iemand met een
heel sympathiek idee. In plaats van
verkoop aan de hoogste bieder hebben alle aanwezigen samen het schilderij gekocht. Het schilderij wordt

aangeboden aan pastoor Kaleab,
maar niet om het zelf op te hangen:
het krijgt een speciaal plaatsje in de
parochiezaal. De aanwezigen op de
zaterdagavond sloten zich hierbij met
plezier aan.
Het waren ook twee heel gezellige
avonden. Iedereen heeft genoten
van de maaltijd. Dankzij de hulp van
een groep jongeren van JPC, Bart,
Tom, Jeroen, Mariska, Lieke en Evelien verliep alles op rolletjes, vanaf de
voorbereidingen tot en met het opruimen, maar vooral: de vriendelijke en
keurige bediening aan tafel.
Heel hartelijk bedankt!

MARIA TEN HEMELOPNEMING
Zondag 15 augustus 2021 hebben
wij het hoogfeest van Maria ten hemelopneming gevierd. Een belangrijk
en prachtig feest om bij stil te staan.
Op het heiligdom in Heiloo is dit
hoogfeest altijd extra feestelijk, omdat het heiligdom helemaal in het teken van Maria staat. Op de plek van
het heiligdom is rond 1400 een beeld
gevonden van Maria dat, nadat het
door een boer mee naar huis genomen was, weer naar dezelfde plek
terugkeerde waar het oorspronkelijk
gevonden was. Rond datzelfde moment heeft Maria een schipper nabij Egmond, die in doodsnood verkeerde op zee, gered. Deze schipper
heeft ter ere van Maria op de plek
waar het beeld gevonden was een
kapel gebouwd, waar jaarlijks nog
vele bedevaartgangers komen.
Bijzonder om zo dichtbij huis deze
plek te hebben!
Zo zijn er natuurlijk nog meerdere
plekken waar de heilige maagd verschenen is en wij haar eren. Maar
dieper kijkend is het interessant om
voor ons zelf na te gaan, wat betekent Maria voor mij? Welke rol speelt
zij voor mij? Of welk voorbeeld kan ik
van haar nemen?
Dit brengt mij terug naar enkele jaren geleden, vlak voor de corona
crisis. Het jaar 2019, waarin de 16e
editie van de wereldjongerendagen
werd gehouden in Panama. Deze dagen stonden in het teken van Maria

haar antwoord aan de aan haar verschenen engel Gabriël: “Zie hier de
dienstmaagd des heren, mij geschiede naar uw woord” (Lucas 1,38). Ofwel “Ik wil God dienen. Laat er met
mij gebeuren wat u gezegd hebt”.
Mensen die het Angelus wel eens
bidden komen deze passage letterlijk
tegen. Maar wat is voor ons de dieperliggende betekenis? Het is nogal
wat, dat antwoord van Maria. Want
met deze zin geeft zij haar volledige
leven in Gods handen en draagt zij
zijn zoon. Kijkend naar het leven van
Jezus was dit geen gemakkelijk leven. Wat doet dit met een moeder
om je kind zo te zien? Mooi om eens
te reflecteren op Maria haar overgave. Durven wij ons volledig over te
geven aan God onze Vader? Op hem
te vertrouwen? Te voelen in ons hart
wat hij ons heeft ingegeven?
Hierover denkend, denk ik aan de
afgelopen 1,5 jaar. Met elkaar zijn
wij flink op de proef gesteld en nog
steeds is corona niet weg. Een tijd
waarin het samenkomen bij elkaar in
het huis van God niet meer vanzelfsprekend was. Een tijd die wij allemaal op onze eigen manier beleefd
hebben of misschien nog beleven.
Welke rol speelt Maria hierin voor u?
Dat wij allen mogen blijven vertrouwen op God!
Jeroen Vergouw, Buitengewoon bedienaar
van de heilige communie

RAAD VAN KERKEN CASTRICUM

Kerk-zijn in Brazilië door
ds. Saskia Ossewaarde
(predikant in Egmond)
Hoe doe je een bijbelstudie in Brazilië als bijna niemand kan lezen? Hebben de ‘blanke kerken’ iets te bieden
aan inheemse volken (die wij vaak
‘Indianen’ noemen), na eeuwen van
onderdrukking? Hoe zit het onderwijs
in elkaar? En de gezondheidszorg?
Wat doen de kerken voor straatkinderen, landloze boeren?
Wat zeggen dichters en liedschrijvers
over hun land?
In een serie van drie avonden belichten we een aantal kanten van geloven en kerk zijn in dit immense land.
We luisteren naar muziek, zingen
liederen, lezen gedichten en horen
wonderlijke ervaringen van een theologe die tien jaar uitgezonden was
door de destijds nog Samen-op-Weg
kerken. Op de derde avond houden
we een bijbelstudie in Braziliaanse
stijl.
Data: 4 & 18 november en 2 december 2021 van 19.30 tot 21.30 uur
in het Parochiecentrum,
Dorpsstraat 113, Castricum.
Bijdrage: € 10,- (inclusief koffie/thee)

VAN DE REDACTIE

Datum: zondag 7 november 2021 om
15.00 uur in de Dorpskerk.
Bijdrage € 5,- (inclusief koffie/thee)

Het is een gekke tijd. Onze gemeenschap is echt van slag, het vertrek
van onze Kaleab hakt er aardig in bij de parochianen in. Er moet heel
veel geregeld worden achter de katholieke schermen.
Vertrouwen houden is belangrijk.

Het traditionele oecumenisch
Kerstvesper met ‘Festival van
Lezingen en Liederen’ is op Kerstavond, vrijdag 24 december, om
21:00 uur vindt in de Dorpskerk.

Tijdens Startzondag op 5 september werden de communicantjes voorgesteld door Bisschop Hendriks. Het was spannend voor ze, maar de
heren en dames deden het geweldig. Ook werd een aantal mensen
onderscheiden omdat ze als vrijwilliger voor onze parochie veel betekenen, Wendy Leonards, al jaren als organist en muzikale inspirator, Sjaak
Tiebie, helpt met de verspreiding van het parochieblad en Lenny Meijer
die het hele administratieve gedeelte van onze parochianen op zich
neemt. Zeer verdiende onderscheiding! Proficiat voor de dames en heer.

We vieren daar,
samen met het
Liturgiekoor
en gastzangers, het ‘Festival van Lezingen en Liederen’ (Festival of
Lessons and
Carols).
We halen daarmee een oude Engelse traditie naar onze tijd: lezingen uit
het Kerstevangelie, afgewisseld met
ook hier bekende Engelse ‘carols’
in een mooie Nederlandse vertaling
van Sytze de Vries. De muziek is bewerkt door Dirk Zwart. Zo horen we
de evangelieteksten en zingen we samen die oude bekende Kerstliederen.
We hopen van harte dat deze programmaonderdelen die het afgelopen seizoen kwamen te vervallen,
wel door kunnen gaan.
Kijk op onze website voor nieuwe
berichten: www.rvkcastricum.nl
Het volledige programma vindt u in
ons programmaboekje dat in alle kerken ligt.

Braamboslezing 2021 door
Dafne van Baarle: Sterke vrouwen
in de Arabische wereld

Voor alle activiteiten is opgave noodzakelijk via ons nieuwe e-mail adres:
info@rvkcastricum.nl

Het beeld in het westen over de positie van vrouwen in de Arabische
wereld is vaak treurig. We kennen allemaal de ellendige verhalen. De regio kent ook veel sterke vrouwen,
die ieder voor zich en soms ook samen fantastische dingen neerzetten.
Ze dragen op die manier bij aan de
emancipatie van vrouwen en de ontwikkeling van de samenleving. Juist
deze vrouwen brengt Arabiste Dafne
van Baarle graag over het voetlicht.
Van de vrijgevochten Libanese dichteres Joumana Haddad tot de dames
van de talkshow Kalam Nawaem, van
de Saudische activistes die hebben
gestreden voor het recht om te mogen autorijden tot de Bahreinse mensenrechtenactiviste Esra’a El Shafei.
Laat u verrassen door de positie en
invloed van deze vrouwen en de wijze waarop zij invloed uitoefenen op
cultuur, religie en de toekomst.

Hanneke Klinkert
Voorzitter RvK Castricum

JPC 15+
JPC15+ is weer
fysiek begonnen
met bijeenkomsten. Na meer
dan 1,5 jaar via
Skype een avond te organiseren, is
het toch weer fijn om op de zolder
te zijn, om elkaar weer te zien en te
spreken. De eerste avond was op zaterdag 11 september. De programmalijsten zijn allemaal ingevuld. Er is
een mooi en vol programmalijst van
maar liefst 21 avonden. Ook dit jaar
hebben we nieuwe programma’s op
het rooster gezet, zoals trampoline
park, levende monopoly en op een
boot varen. Het kan dus niet anders,
dan dat het een leuk JPC seizoen
gaat worden.
Lijkt het je ook leuk of voor een kennis van u? Stuur dan een mailtje
naar: info.jpc15plus@gmail.com.
Graag zien we nieuwe jpc'ers tegemoet.
Namens JPC 15+ Tom Hoogenbosch

15 en 16 oktober stonden in het teken van MOV’s Ethiopische maaltijd.
Yvonne Brakenhoff heeft dagen in de keuken gestaan om iedereen een
fantastische maaltijd voor te schotelen.
De Injera’s ontbraken natuurlijk niet, deze werden gemaakt door een
Ethiopische vriendin en met de hulp van Hans, Bart, Tom, Jeroen,
Mariska, Lieke en Evelien werd het een fantastische avond.
Voor iedereen die nog niet eerder heeft genoten van deze geweldige
avond, zet voor volgend jaar in de agenda, het zal u niet spijten.
Ook zou er een schilderij geveild
worden, de opbrengst was voor
MOV maar er is een ander initiatief
voor in de plaats gekomen. Je kon
een bijdrage geven en dan bleef het
schilderij in de parochie hangen.
Wat een mooi idee en uiteindelijk leverde het 440 euro op. De Ethiopische maaltijd heef 1135 euro opgebracht.
In het laatste nummer deden we een oproep over de bakfiets en de rij
stenen die op de begraafplaats zijn neergezet. Tot nu toe geen respons,
misschien kunt u nog even verder vragen of iemand weet waar deze vandaan komen. Neem dan graag contact op met het secretariaat.
Wij gaan ons binnenkort voorbereiden op het kerstnummer. Het jaar is
weer omgevlogen. De winkels liggen vol met Sint- en kerstproducten. Laten we er ook voor zorgen dat we iets over hebben voor de mensen die
het nodig hebben. Dat kan iemand in je omgeving zijn, je weet het nooit.
Wij wensen u een mooie tijd naar Kerst en blijf vertrouwen houden.
Uw redactie, Marja van den Brink en José Marsé

KERSTSAMENZANG
Daarnaast zullen samen met de aanwezigen verschillende kerstliederen
worden gezongen. De algehele
leiding is in handen van Joost
Doodeman en de samenzang wordt
begeleid door organist Ronald
Schollaert en trompettist Ton Heus.
Op zondag 12 december 2021 wordt
weer de traditionele kerstsamenzang
gehouden in de Pancratiuskerk. Aanvang 14.00 uur, de kerk is open vanaf
13.30 uur.
Dit jaar wordt onder andere medewerking verleend door R.K. Gemengd
Zangkoor, Koor Cantare, het Herenkoor en het kinderkoor De 'Sterretjes'.
Alle koren gezamenlijk zullen een lied
zingen en ieder koor zal apart twee
liederen ten gehore brengen, afgewisseld door een gedicht of lezing.

Na afloop van de samenzang zal de
kerstboom op het kerkplein worden
versierd. Alle kinderen worden uitgenodigd om tijdens de samenzang
in het parochiehuis versiersels voor
de boom in elkaar te knutselen. De
volwassenen krijgen ook gelegenheid een kerstversiering in de boom
te hangen. Hier wordt voor gezorgd,
maar men kan ook zijn eigen creativiteit hier op los laten. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of
thee, en een glaasje glühwein.

ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN
AANMELDEN NIET NODIG

Zaterdag 30 oktober
19.00 uur

Pastor Anton Overmars
Annie Assendelft en Ria Peters

Zondag 31 oktober
09.15 uur

Father Mathew
Annie Assendelft en Ria Peters

Zondag 31 oktober
11.00 uur
1e Communieviering

Father Mathew en Diaken Jaider
De Sterretjes o.l.v. Chesron Ledes

Dinsdag 2 november
19.00 uur
Allerzielen

Pastor Anton Overmars
Koor Jubilate

Zaterdag 6 november
19.00 uur

Pastor Anton Overmars
Annie Assendelft en Ria Peters

Zondag 7 november
09.15 uur

Vicaris Gerard Bruggink
Gemengd Koor

Zaterdag 13 november

Geen viering
Intocht Sinterklaas

Zondag 14 november
09.15 uur

Vicaris Gerard Bruggink
Heren Koor

Zaterdag 20 november
18.30 uur

Sinterklaas in de viering (Gezinsviering)
Pastor Anton Overmars
Annie Assendelft en Ria Peters

Zondag 21 november
09.15 uur

Pastor Anton Overmars
Gemengd Koor

Zaterdag 27 november
19.00 uur

Pastor Anton Overmars
Koor Jubilate

Zondag 28 november
09.15 uur

Father Mathew
Koor Cantare

Zaterdag 4 december
19.00 uur

Pastor Anton Overmars
Annie Assendelft en Ria Peters

Zondag 5 december
09.15 uur

Vicaris Gerard Bruggink
Gemengd Koor

Zaterdag 11 december
19.00 uur

Pastor Anton Overmars en Diaken Jaider
Inzinggroep

Zondag 12 december
09.15 uur

Vicaris Bruggink
Heren Koor

Zondag 12 december
14.30 uur

Kerstsamenzang

Zaterdag 18 december
19.00 uur

Pastor Anton Overmars en Diaken Jaider
Koor Jubilate

Zondag 19 december
09.15 uur

Pastor Anton Overmars
Gemengd Koor

Centraal in het project staat het
prachtige kerstlied van Amy Grant:
Breath of Heaven, en voorts worden
prachtige arrangementen en teksten gezongen, die een beeld geven
van hoe Maria en Jozef zich nederig
maar welwillend opstelden als dienaren van God. En zo ook maken we
de link naar wat dit verhaal kan betekenen voor onze levens.
Het project staat onder de bezielende leiding van Marieke Zondervan
en Chesron Ledes.
Als je mee wilt zingen, meld je dan
aan op: Passion-Project@hotmail.com

De repetities starten op vrijdag 5
november 2021 in het parochiehuis.
De uitvoeringen zijn op vrijdagavond
17 december in de Pancratiuskerk in
Castricum en op zondag 19 december in de Agathakerk in Beverwijk.
Wil je niet meezingen, wees dan van
harte uitgenodigd om op 17 of 19
december te komen luisteren.

COLLECTEN
7/8 aug.
14/15 aug.
23/24 aug.
30/31 aug.
5/6 sept.
11/12 sept.
18/19 sept.
25/26 sept.
2/3 okt.
9/10 okt.

Nu de regels steeds iets meer worden verruimd laten wij u weten dat de
klaverjasmiddagen in de Parochiezaal van de St. Pancratius Kerk na
bijna twee jaar weer kunnen beginnen.
Vooralsnog is besloten om te gaan
starten op woensdag 5 januari 2022
en daarna om de 14 dagen.
De parochiezaal gaat niet eerder
open dan 13:00 uur en vanaf 13:30
start het klaverjassen.
Kosten bedragen per keer € 4,50 bij
binnenkomst te voldoen.
Hoort zegt het voort!!!!!
Verder vragen wij uw aandacht voor
het volgende.
1. Ter bescherming van u en uw mede klaverjassers hopen we dat u
alleen komt als u volledig gevaccineerd bent. Een controle hierop
voeren wij niet uit maar rekenen
op uw gezond verstand!
2. Er worden niet meer dan 10 tafels
klaargezet hetgeen betekent dat
maximaal 40 personen welkom
zijn, dus vol is vol.
Tot slot zien wij er naar uit u weer in
goede gezondheid te mogen verwel-

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 compassievolle
verhaal van Maria en Jozef.

MEDEDELING BAKKUMS CONTACT

e 289
e 297
e 415
e 472
e 564
e 302
e 290
e 312
e 505
e 312

OVERLEDENEN
Wij hebben afscheid moeten nemen
van de volgende parochianen:
20 aug. mevr. Marianne v.d. Berg (87)
Geesterduinweg 62
21 aug. mevr. Eef Duin-Kuijs (101)
De Boogaert 71, Castricum
23 aug. mevr. Afra Stam-de Groen (95)
De Santmark, app. 306
6 sep. mevr. Vera Veldt-Ligthart (79)
Brakersweg 24, Castricum
21 sep. dhr. Paul de Swart (77)
Brakersweg 20, Castricum
23 sep. dhr. Jan Vermolen (84)
Wayenburgh 17, Castricum
28 sep. dhr. Nic Jonker (81)
Jan Hobergstraat 15
Dat zij mogen
rusten in vrede
PAROCHIEBESTUUR HEEMSKERK,
CASTRICUM, UITGEEST
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd
voorzitter, Heemskerk
Wim van der Meer, secretaris, Castricum
Wilma Groot, lid, Uitgeest
Wim Brugman, 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
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

komen en hopen dat u weer geniet
van een gezellige middag bij ons.
Hartelijke groeten en tot ziens,
De vrijwilligers van Bakkums Contact

PAROCHIE-INFO
PASTOOR
Diaken Jaider Chantré Sanchez
		
06-8292 7482
Diaken Marcel de Haas 06-1374 7848
Pastoor Anton Overmars 06-2896 3045
Vicaris Gerard 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 113
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 laatste Overweg in 2021 zal
verschijnen op 16 december.
INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren
vóór 30 november 2021.
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

