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Op 1 maart jl., ontviel ons een inspi-
rerend en bevlogen parochiaan.

Joop begon zijn carrière als onderwij-
zer, hij heeft o.a. gewerkt in Pakistan 
(Lahore), om daar het onderwijs on-
der de christenen te ontwikkelen. Zijn 
laatste onderwijstaak was Heliomare.

Hij heeft vele functies vervuld als be-
stuurder bij het secretariaat en pa-
rochiebestuur Bethlehem, lid paro-
chiële vergadering, eindredacteur 
van het parochieblad, voorganger in 
Woord-Communiediensten, lid van 
het gemengd koor Bethlehem,  deke-
nale stuurgroep Vrijwilligerswerk, se-
cretaris afd. bestuur KBO, adviserend 
lid KBO Noord-Holland, redacteur 
van de Nieuwsbrief voor besturen in 
Noord-Holland.
Op maatschappelijk gebied was 
Joop voorzitter van Caritas, lid stuur-
groep diaconie, stichting Noodfonds 

Twee steunpilaren van het Orgel 
en Klokken Comité (OKC) zijn ons 
kort na elkaar ontvallen, Max van 
der Klooster en Jan Molkenboer . 
Max was zeer precies, nauwgezet 
en plichtsgetrouw. Door deze eigen-
schappen maakte hij zich zeer ver-
dienstelijk als  penningmeester van 
het kerkbestuur en van het  OKC. Je 
kon Max vele zaken toevertrouwen 
zoals het zorgen voor een attentie en 
bloemen voor de musici voor onze 
orgelconcerten, het was altijd perfect 
in orde. Wij als OKC zullen hem heel 
erg missen. 

Wij wensen Ria en kinderen heel veel 
sterkte bij dit grote verlies.

Jan Molkenboer was vele jaren se-
cretaris van het OKC. In het verle-
den was Jan een hoge officier bij 
de Koninklijke landmacht. Hierdoor 
was Jan uitermate gedisciplineerd en 

Castricumse Kerken. Hij startte het 
uitdeelpunt Voedselbank Castricum 
dat op zijn warme belangstelling kon 
rekenen.

Hij heeft verschillende kleine on-
derscheidingen gekregen, maar de 
kroon op zijn werk was de Koninklijke 
Onderscheiding!
Joop was ook zeer creatief. Hij kon 
prachtig tekenen, kalligraferen en 
schilderen, waaronder ook enkele 
iconen.

Als wandelaar trok hij elke week er-
op uit met Mariet. In de vakanties 
werden het langeafstandswandelin-
gen, bijvoorbeeld van Castricum naar 
Maastricht, in etappes van enkele da-
gen. Hun laatste tocht van Bergen 
aan Zee naar Leer (Duitsland) werd 
afgebroken in Workum.

De lijfspreuk van Joop was AVANTI ! 
Maar de laatste weken zei hij: 
'AVANTI kan niet meer.'   

Joop, voor jouw inzet zijn wij je veel 
dank verschuldigd en hopen dat “het 
spoor dat jij achterlaat” ons zal blij-
ven inspireren. 
Adieu

Jeannette Splint

straalde hij gezag uit. Door zijn dui-
delijk en volumineuze stem droeg hij 
de inleidende gesprekken voor tij-
dens de orgelconcerten. Jan wist niet 
alleen alles over de geschiedenis van 
het orgel maar ook van de bouw van 
onze St. Pancratiuskerk. Door deze 
kennis werd hij de grote animator van 
het jubileumboek ter gelegenheid 
van het 100 jarig bestaan van onze 
parochie. Alleen al hierdoor blijft Jan 
in onze herinnering.

Wij wensen Marlou en kinderen heel 
veel sterkte bij dit grote verlies.

Henk Meijer

IN MEMORIAM JOOP FEIJEN

IN MEMORIAM MAX VAN DER 
KLOOSTER EN JAN MOLKENBOER

De vergadering van het bestuur 
van het samenwerkingsverband 
van 5 maart wordt geopend door 
ondergetekende. Aan de voor-
avond van de vastentijd leest hij 
een gebed voor met als kern-
boodschap: ‘Neem de tijd, wel 
40 dagen en veel meer, om te kij-
ken hoe anderen opkomen voor 
elkaar, om te kijken hoe anderen 
spreken met elkaar, om te voelen 
hoe anderen vreugde geven aan 
elkaar. Dan ontdek je vast en ze-
ker nieuwe levenskrachten voor 
jou!’ Mooi om te ervaren hoe op 
Aswoensdag 6 maart alom in on-
ze regio gevierd mag worden: 
‘bedenk stof zijt gij en tot stof zult 
gij wederkeren.’ Dat het hoog-
feest van Pasen ons mag inspi-
reren om, door de donkerte van 
Goede Vrijdag heen, uit te komen 
bij de kern van ons christelijke ge-
loof: de dood en verrijzenis van 
Jezus Christus.

GESPREK MET BISDOM 
D.D. 8 MAART 2019
Op vrijdag 8 maart hebben deken 
Ton Cassee en ondergetekende 
gesproken met de bisschop-co-
adjutor (Mgr. Hendriks) en de al-
gemeen econoom (de heer Van 
der Steen) inzake de bestuurlij-
ke samenwerking met Beverwijk, 
de voorgenomen interieuraan-
passing in Uitgeest en de onder-
houdswerkzaamheden (inclusief 
restauratie van de glas-in-lood 
ramen) van de Laurentiuskerk. 
Voor de gewenste interieuraan-
passing in Uitgeest verstrekt het 
bisdom onder alle omstandighe-
den geen machtiging. Het bis-
dom beschouwt dit als een niet-
noodzakelijke verbouwing en ver-
wijst naar de beleidsnotitie ‘Kerk 
in een verander(en)de samenle-
ving’ van november 2016. Uiter-
aard een grote teleurstelling voor 
de mensen die de afgelopen pe-
riode hard gewerkt hebben aan 
de voorbereiding hiervan. Voor 
de uitvoering van de noodzake-
lijke bouwkundige werkzaamhe-
den aan het rijksmonument in Uit-
geest heeft het bisdom overigens 
wel een machtiging verstrekt. Ook 
over de andere twee onderwer-
pen (bestuurlijke samenwerking 
met Beverwijk en het groot on-
derhoud aan de Laurentiuskerk) 
werd uitvoerig gediscussieerd. 

Het bisdom gaat intern opnieuw 
met de staf van het bisdom en de 
Raad van Economische Aangele-
genheden overleggen. Voor het 
bestuur van het samenwerkings-
verband en de drie locatieteams 
blijft één gemeenschappelijke 
factor van evident belang: zolang 
wij toekomst zien in de kerkge-
bouwen in onze regio zullen we 
blijven investeren in het onder-
houd daarvan. We beschouwen 
dit als onze plicht en verantwoor-
delijkheid richting parochianen! 

DIGITALISERING VAN DOOP-, 
TROUW- EN ROUWBOEKEN
Een professioneel bedrijf is in-
middels gestart met de digitali-
sering van alle doop-, trouw- en 
rouwboeken van de parochies 
in Heemskerk, Castricum en Uit-
geest. Dat is een intensief klus-
je, maar daarmee wordt wel alle 
historische informatie op moder-
ne media opgeslagen. Veel dank 
voor de begeleiding hiervan aan 
Wendy van der Meer, die namens 
de Castricumse parochie in het 
bestuur van het samenwerkings-
verband zit.

PAROCHIECENTRUM 
PANCRATIUS IN 
‘EEN NIEUW JASJE’ 
Het parochiecentrum van de Pan-
cratius is zowel beneden als bo-
ven prachtig opgeknapt en ge-
schilderd. Ook de nieuwe gordij-
nen dragen bij aan het sfeervolle 
centrum. Het secretariaat heeft 
een mooi onderkomen gekre-
gen. Vast en zeker zal dit bijdra-
gen aan een moderne en prettige 
werksfeer. Mede met dank aan 
de inzet van vrijwilligers kon deze 
klus worden geklaard. Chapeau! 
Terecht mocht daarom medio fe-
bruari met een flinke groep vrijwil-
ligers ‘het feestje van Wim’ wor-
den gevierd, een gezellige avond 
met een knipoog naar de inzet 
van Wim Brakenhof die zich voor 
de vernieuwing van het parochie-
centrum extra heeft ingespannen. 
Het bestuur van het samenwer-
kingsverband wenst alle gebrui-
kers van het vernieuwde paro-
chiecentrum een genoeglijk on-
derkomen!

Bert Jan Rozestraten,
Gedelegeerd voorzitter

UIT HET BESTUUR

NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE 
WEBSITE VAN ONZE PAROCHIE

WWW.PAROCHIEDEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL

WIJZIGINGEN
Adreswijziging of Overweg niet meer 

ontvangen of kerkbalans: 
pancratius

@degoedeherdercastricum.nl

Karpervijver in Bakkum, geschilderd door Joop



De MOV-groep staat met Koningsdag weer 
op de vrijmarkt in Bakkum. U vindt ons in  
de 'knik' in de Oldenbarneveltweg (hoek  
van Uytrechtlaan). 

We hebben weer heerlijke soep, vooral lek-
ker als u het toch wat koud hebt gekregen 
(we hopen natuurlijk op mooi weer!). Ook kunt u bij ons terecht voor 
koffie met cake. Verder kunt u weer mooie dingen kopen. 

Tenslotte hopen we nog een leuke attractie voor de kinderen te kunnen 
realiseren. Maar dat blijft nog even een verrassing. Natuurlijk is de 
opbrengst weer bestemd voor onze schoolkinderen in Ethiopië.

KONINGSDAG

Iedere 2e donderdagavond van de 
maand komen enkele vrouwen, ka-
tholiek én protestant,  bij elkaar om 
te spreken over een gespreksonder-
werp.

Samen worden die onderwerpen uit-
gezocht. Dat kan over van alles gaan 
waar op dat moment de aandacht 
naar uitgaat. Meningen en ervaringen 
worden uitgewisseld, zodat we van 
elkaar leren.

De koffie klaar om 19:45 uur in een 
van de zalen van de Maranathakerk, 
zodat we om 20:00 uur kunnen be-
ginnen. We gaan door tot 22:00 uur.

De eerstvolgende avonden zijn op: 
11 april Welk artikel in de krant 
 sprak je aan?
9 mei  Adoptie

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

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

OECUMENISCHE 
VROUWENGESPREKSGROEP

Op zaterdagavond 23 maart organi-
seerde JPC 15+ een kerkdienst. 
Het was geen normale eucharistie-
viering maar een bezinningsviering. 
De kerk was sfeervol aangekleed met 
led-waxinelichtjes in de banken en 
veel kaarsjes op het altaar. 

Vooraan op het altaar stond een 
kruis, omringd door kaarsjes, en bij 
binnenkomst kreeg iedereen een 
kaarsje om bij het kruis neer te zet-
ten. Tijdens de viering werden er, 
vanuit de kerkbank, voordrachten en 
lezingen gehouden over het thema 

van de viering: Wat betekent geloof 
voor jou? 

Ook was er inbreng van de kerkgan-
gers die op briefjes mochten schrij-
ven wat hun antwoord was op deze 
vraag. Een aantal van die briefjes 
werden vervolgens voorgelezen als 
voordracht. Na elke voordracht was 
er een moment van stilte om tot be-
zinning te komen en om mensen na 
te laten denken over het geloof en 
datgene wat men bezighield. 

De viering werd gecompleteerd door 
mooie liederen van 
Cantare en een 
prachtige solo van 
Marieke. JPC 15+ 
wil graag ieder-
een bedanken die 
heeft bijgedragen 
aan de viering, op 
welke manier dan 
ook! Het was wat 
ons betreft een 
zeer geslaagde 
avond!

Namens JPC 15+
Eveline van der Meer

Ook dit jaar wordt er een Parochiële 
Ouderendag georganiseerd en wel 
op donderdag 6 juni 2019 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. Daar-
na is er een eucharistieviering met 
ziekenzalving en handoplegging, 
voor wie dat wil. Misintenties voor 
deze viering kunt u, kosteloos, aan-
geven bij aanmelden. Na de viering 
wordt u een lunch aangeboden en  
’s middags na het Maria lof zal de 
dag om ca. 15.00 uur eindigen. 

De kosten bedragen € 5,00. Heeft u 
belangstelling om deze dag bij te wo-
nen, dan bent u hierbij van harte uit-
genodigd.

Wilt u deelnemen aan de Parochië-
le Ouderendag, dan kunt u zich vóór 
10 mei 2019, telefonisch of via email 
aanmelden bij: 
Yvonne Brakenhoff, tel: 06-37654557 
email: jwbrakenhoff51@hotmail.com
Of schriftelijk bij het parochiesecreta-
riaat, Dorpsstraat 113, Castricum

Het inschrijfgeld van € 5,00 kunt u 
overmaken op rekeningnummer 
NL22RABO0311983669 t.n.v. 
R.K. Parochie De Goede Herder, 
onder vermelding van Ouderendag  
juni 2019.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust 
contact met ons op (zie boven).

Met vriendelijke groet,
Pastoor Kaleab
Werkgroep Ouderendag

BEZINNINGSVIERING JPC 15+

PAROCHIËLE OUDERENDAG 
OP DONDERDAG 6 JUNI 2019

HALLELUJA!

Op Eerste Paasdag zal om 
10.30 uur in de Pancratius kerk 
aan de Dorpsstraat te Castricum 
de viering pontificaal opgeluis-
terd worden door het R.K. Ge-
mengd Zangkoor Pancratius, te-
zamen met blazers en pauken 
van Emergo. Het Halleluja zal 
veelvuldig klinken. Uiteraard ook 
het meest bekende, dat van G.F Händel. 

De laatste maanden is het koor druk geweest met het instuderen van 
een voor het koor nieuw muziekstuk: 
Eerste Paasdag wordt nl. Psalm 150 van Robert Jones gezongen. 
(Psalm 150: een lofzang voor de Heer).
Robert Jones, een componist, organist, koorleider, geboren op 11 maart 
1945 in Wales, studeerde muziek aan de Universiteit van Wales. Hij is 
lang leraar op een middelbare school geweest, nu met pensioen, maar 
nog altijd actief als componist en organist. 
De mis die gezongen zal worden is de Missa Brevis van Jacob de Haan, 
eveneens een componist van deze tijd, geboren op 28 maart 1959 en 
overleden op 4 maart 2014.
Natuurlijk mogen Haec Dies (Deze dag) en U zij de Glorie met Pasen 
ook niet ontbreken, enkele heren van het koor zullen het gregoriaan-
se: Wo Victimae Paschali Laudes zingen. (Laten de christenen aan het 
Paaslam huldezangen wijden).
De vaste organist van het koor Ronald Schollaart begeleidt het koor 
op voortreffelijke wijze. Dit alles onder de bezielende leiding van Joost 
Doodeman, al een kleine 30 jaar dirigent van het koor. 

Komt allen, en vier samen met ons een nieuw begin op Eerste Paasdag 
om 10.30 uur! (en heren die al heel lang twijfelen of ze nu wel of niet lid 
van het koor zullen worden, hak de knoop door en kom gewoon eens 
naar de repetitie op de donderdag avond in het parochiehuis, vanaf 
19.30 uur)

Tweede Paasdag zal het Hoorns Byzantijns Mannenkoor onder leiding 
van Grigori Sarolea een Paasconcert geven in onze kerk. Aanvang 19.30 
uur en de toegang is e 15,00 incl. een drankje tijdens de pauze.

Voor de Parochiële Ouderendag 
in de St. Pancratiuskerk worden 
zangeressen gevraagd. 

Dit jaar is de Parochiële Ouderendag 
in de Pancratiuskerk op donderdag 6 
juni. Traditiegetrouw zal het Dames-
koor Pancratius haar muzikale mede- 
werking verlenen op deze speciale 
dag. Vorig jaar was het koor erg blij 
met de extra sopranen en alten die 
mee kwamen zingen op de Ouderen-
dag. Er waren toen zelfs zangeres-
sen uit Uitgeest! 

Het Dameskoor zoekt ook dit jaar ex-
tra koorleden. Er zijn op deze dag 
weer twee vieringen en tijdens de 

lunch zullen we weer enkele liederen 
van vroeger brengen. 

Het koor zal voor deze dag drie keer 
repeteren op de donderdagmiddag 
en één keer op de dinsdagmiddag, 
van 13.30 tot 15.30 uur. Dus, wilt u 
komen meezingen met het koor op 
de Parochiële Ouderendag, dan bent 
u van harte welkom! 

Voor informatie en aanmelden of ge-
woon een keertje proef zingen, kunt 
u terecht bij:

Gré Portegies, tel: 0251 653083 of bij 
Gina Beentjes, tel: 0251 657208 of 
email: leonards@kpnplanet.nl. 

ZING! ZING MET ONS MEE! 



De Werkgroep Ouderen Contact  
van de Dorpskerk heeft dit voor-
jaar met veel plezier de Parochie-
zaal van het parochiecentrum 
van de Pancratiuskerk mogen 
gebruiken voor haar bijeenkom-
sten op de 1e dinsdagmiddag 
van de maand. Dit i.v.m. de slui-
ting van de Maranathakerk en de 
verbouwing van De Schakel.

We zijn erg blij met de geboden 
gastvrijheid en de fijne samen-
werking. Daarom willen we alle 
betrokkenen heel hartelijk dank 
zeggen. 
We hopen dat we na de zomer 
weer onze intrek kunnen nemen 
in De Schakel en wie weet mo-
gen we ook 75-plussers uit de 
RK gemeenschap begroeten.

Namens de W.O.C. 
Marri Huisman, voorzitter

WERKGROEP 
OUDEREN 
CONTACT God gaf ieder van zijn kinderen

voordat Hij ze naar de aarde zond
een heel zorgvuldig uitgekozen
pakket problemen mee.

Deze, zo belooft Hij glimlachend
zijn voor jou alleen.
Niemand anders zal de 
zegeningen
kunnen hebben
die deze problemen jou 
zullen brengen. 

En alleen jij hebt de speciale
talenten en bekwaamheden
die nodig zullen zijn om
deze problemen tot je dienaar
te maken.

Daal nu af naar je geboorte
en naar je vergetelheid.
Weet dat ik bovenmatig veel 
van je houd.
De problemen die ik je geef
zijn een symbool van die liefde.

Het monument dat jij van je
leven maakt,
met behulp van je problemen
zal een symbool zijn van jouw 
liefde
voor mij, je Vader.

(bron onbekend)

LICHTACTIVITEITEN RAAD VAN 
KERKEN CASTRICUM

LIEFDE STERK ALS DE DOOD 
Palmzondagvesperviering met 
lezing over Marc Chagall door 
Ds. Dick van Arkel
   

Gaat het over Chagall, dan gaat het 
ook over de Bijbel, die voor deze 
joodse kunstenaar de rijkste poë-
tische bron vormt. Hij ontwikkelde 
een heel eigen stijl en interpretatie 
van de Bijbelverhalen. Marc Chagall 
(1887-1985) deelde het bittere lot van 
de joden in de 20e eeuw, maar ver-
loor in zijn kunstwerken geen mo-
ment de zin van liefdespaartjes, cir-
cusscènes, maanlichtovergoten land-
schappen en minnaars uit het oog. 
Zijn werk bij het bijbelboek 'lied der 
liederen' (Hooglied) vormen daarvan 
een hoogtepunt. Omdat vanouds het 
Hooglied de feestrol is die gelezen 
wordt bij het joodse Paasfeest (Pe-
sach), verdiepen we ons aan het be-
gin van de Goede Week en in de na-
bijheid van het joodse en christelijke 
Paasfeest in deze leeswijzer van Cha-
gall bij het Hooglied. 

Chagall las het Hooglied met heel 
andere ogen dan de rabbijnen en 
christenen. Voor de joodse schilder 
Marc Chagall (18871985) stond de 
liefde in elk opzicht centraal in zijn le-
ven. Hij maakte voor het Franse na-
tionaal museum Message Biblique 
in Nice vijf schilderijen bij het bijbel-
boek Hooglied waarin hij overduide-
lijk zijn visie op de liefde heeft weer-
gegeven. 

Chagall gaf in deze schilderijen uit-
drukking aan de innerlijke beelden 
die hem geschonken werden, waar-
aan hij 'slechts' kleur diende te ge-
ven. 'Dromen' noemde Chagall zijn 
schilderijen vaak: "Ik heb de bijbel 
gedroomd". 

Datum: zondag 14 april 2019, de ves-
perviering begint om 19.00 uur, de le-
zing om 19.30 uur in de Dorpskerk. 
Bijdrage: e 3 (inclusief koffie/thee) 

VERTELVOORSTELLING: 
IK HUIL MIJN VADERS TRANEN
Script en regie: Martine Faber 
Theatergroep CONTEXT Marianne 
Rutgers en Anneke Keijsper 
 
Twee persoonlijke verhalen. Eén 
stoel. Een kort toneelstuk dat het ver-
haal vertelt van twee vrouwen van 
de naoorlogse generatie, die om ver-
schillende redenen nog dagelijks 
worstelen met de oorlog. De verha-
len van dochters zijn de verhalen van 
de vaders. Breekbare relaties soms, 
waarin liefde en onbegrip hand in 
hand gaan. Zo gaat dat bij elkaar op-
volgende generaties.  Wat doe je met 
de zwijgzaamheid van je vader? Wat 
doe je met je schaamte over wat is 
gebeurd? En altijd weer: je houdt van 
die man.  
De vrouwen vertellen over hun vader 
en de oorlog. Langzaam ontrolt zich 
hun ontroerende verhaal. In al zijn 
eenvoud herkenbaar en indringend, 
ook voor al diegenen die niet de oor-
log maar wel de strijd met de vader 
kennen. 

Het stuk duurt een klein half uur en 
is geheel op zijn plaats in de week 
voorafgaand aan 4 mei. Na een kor-
te inleiding over de generaties en 
de kinderen die verder moeten met 
wat de ouders hun hebben gegeven, 
volgt de voorstelling. Daarna is er 
een nagesprek met de aanwezigen 
en de spelers over het thema.  
Gespreksleider ds. Dick van Arkel . 
 
Datum: woensdag 24 april 2019 om 
20.00 uur in de Dorpskerk. 
Vrijwillige bijdrage na afloop .

PROGRAMMA GEMENGD KOOR 2019

Zondag 21 april Missa Brevis: De Haan, Surrexit Chr.: Anerio
Pasen Halleluja: Händel, Lauda Jerusalem: Lalande

Zondag 5 mei Missa in C: NN, Jubilate Deo: Jones 
 Ave Maria: Caccini

Zondag 19 mei Missa Pontificalis: Perosi, Terra Tremuit: Gruber
 Ave Maria: Elgar

Zondag 2 juni Ave Verum: Saint Saens,  Le Sgn. est ma lumière: NN

Zondag 9 juni Missa Brevis in B: Mozart, Ave Verum: Mozart
Pinksteren Veni Sancte Spiritus: Mozart

(Wijzigingen zijn voorbehouden)

Dit jaar zullen er weer drie orgelcon-
certen plaatsvinden in de St. Pancra-
tiuskerk.
In tegenstelling tot voorgaande jaren 
zullen de concerten dit jaar niet op 
de vrijdagavond plaatsvinden, maar 
op de zaterdag- of zondagmiddag. 

Het eerste concert is op zaterdag  
15 juni om 15.00 uur. Gert van Hoef 
zal dan het orgel bespelen. Deze pas 
afgestudeerde organist heeft al ve-
le concerten gegeven in binnen- en 
buitenland. Van zijn hand zijn enke-
le cd’s en DVD’s verschenen. Gert is 
ook bekend geworden door zijn vele 
opnames op internet. 

Zondag 14 juli om 15.00 uur zal Dirk 
Out een orgelconcert geven. Op het 

allereerste César Franckconcours 
in 1976 behoorde hij tot de prijswin-
naars. In 2005 kreeg hij een belang-
rijke Franse onderscheiding vanwege 
zijn verdiensten voor de Franse or-
gelcultuur. Naast een veel gevraagd 
begeleider, geeft hij vele concerten in 
Nederland en heeft al vele concert-
reizen naar het buitenland gemaakt.

Zondag 29 juli om 15.00 uur zullen 
de vaste organisten van de 
St. Pancratiuskerk weer hun jaarlijkse 
gezamenlijke concert geven. 
Ditmaal alweer voor de 9de keer.

U bent van harte welkom!

Namens het Orgel- en Klokkencomité,
Wendy Leonards

ORGELCONCERTEN 
IN DE PANCRATIUSKERK

Voor mensen die niet naar de kerk 
kunnen, omwille van ziekte of licha-
melijke zwakte, is het mogelijk de 
heilige communie thuis te krijgen. 
De communie geeft kracht aan on-
ze 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 
Kaleab, tel. 654797 of 659989

THUISCOMMUNIE



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

degoedeherdercastricum.nl

PAROCHIESECRETARIAAT 
Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum 
tel. 652479 
E-mail:  pancratius@
 degoedeherdercastricum.nl
Dinsdagmorgen van 09.30-11.30 uur en 
vrijdagmorgen van 9.30-12.00 uur.

Ons websiteadres is 
www.degoedeherdercastricum.nl

Voor allerlei praktische zaken zoals, dopen, 
misintenties, huwelijksvieringen, overlij-
den, Eerste Communie; en uw gegevens 
als u hier komt wonen of vertrekt.

DIENSTEN IN HET WEEKEND 
EN DOOR DE WEEK
St. Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113 
zaterdagavond om 19.00 uur
zondagmorgen om 10.30 uur
dinsdag- en donderdagmorgen 
om 09.00 uur

Elke vrijdag is de kerk open van 09.00 
- 12.00 uur. De eerste vrijdag van de 
maand is er een viering ter ere van het 
Heilig Hart om 09.00 uur. Zie voor meer 
informatie over weekendvieringen en 
feestdagen het weekendrooster.

Voor uw kerkbalans-/parochiebijdragen: 
ING-bank NL18INGB0000206597 of 
RABO-bank NL85RABO0311902316
t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder 
Castricum

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

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

DRUKWERK
VHP Drukkers Heemskerk,
tel. 0251 240189 

VERSPREIDING IN BAKKUM
Anneke Bijman, tel. 657807 
 
VERSPREIDING IN CASTRICUM
Sjaak Tiebie, tel. 830 475

De Overweg zal in 2019  verschijnen op
9 juni, 11 september, 6 november en 
18 december. 

INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren 
vóór 21 mei 2019.

Het liefst per e-mail:
overweg@degoedeherdercastricum.nl
of  jose.marse@hccnet.nl 

U kunt uw kopij ook inleveren bij het
parochiesecretariaat, Dorpsstraat 113
of Eerste Groenelaan 4

De redactie behoudt zich overigens het 
recht voor zelfstandig wijzigingen aan 
te brengen in de aangeleverde kopij.

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

ZIE OOK ONZE WEBSITE: 
WWW.DEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL

PAROCHIE-INFO

COLOFON

 20 januari e 419
 27 januari e 380
 3 februari e 475
 10 februari e 287
 17 februari e 444
 24 februari e 373
 3 maart e 578
 10 maart e 247
 17 maart e 493

COLLECTEN

PAROCHIEBESTUUR HEEMSKERK, 
CASTRICUM, UITGEEST
Deken Ton Cassee, voorzitter
in solidum met Pastoor Kaleab 
Masresha Shiferaw
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd 
voorzitter, Heemskerk
Piet van der Horst, secretaris, Castricum
Wilma Groot, lid, Uitgeest
Cees Deijle, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, Castricum

Secretariaat:
Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

LOCATIETEAM CASTRICUM
R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw, 
voorzitter
Piet van der Horst, gedelegeerd 
voorzitter-secretaris
Wendy van der Meer, lid
Wim Brakenhoff, lid
Marja van den Brink, lid
Yvonne Brakenhoff, lid
Mariëtte Mantel, lid
Gerard Veldt, penningmeester

AANMELDING 
VOOR DE DOOP 

Ouders die hun kind willen laten 
dopen, kunnen contact opnemen 
met pastoor Kaleab, tel. 654797 

of email: pastoorkaleab@
degoedeherdercastricum.nl

ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN

Wij hebben afscheid 
moeten nemen van de 
volgende parochianen:

24 jan. Nel Zonneveld-Twisk (86)
 De Santmark 519
31 jan. Max van der Klooster (83)
 Koning Willemstraat 10
8 febr. Tineke Nannes-Sprenkeling (69)
 De Boogaert 59c
21 febr. Fie Stet-Meijer (91)
 Lage Weide 3, app. 112
23 febr. Jan Molkenboer (87)
 De Loet 270
25 febr. Siem Seldenthuis (85)
 De Santmark 1, app. 102
28 febr. Cees Baltus (89)
 De Santmark 1, app. 007
1 mrt. Joop Feijen (84)
 Boccherinistraat 40
11 mrt. Bep Portegies-Pelk (92)
 C.F. Smeetslaan 104
24 mrt. Corry Schermer (90)
 De Santmark 209
28 mrt. Piet Oudhoff (85)
 De Boogaert 61c

Dat zij mogen rusten in vrede

OVERLEDENEN
Zaterdag 13 april
19.00 uur

Zondag 14 april
10.30 uur
Palmzondag

Pastoor Kaleab
Samenzang

Woord- en Communie 
Diaken Marcel de Haas
Heren Koor

Donderdag 18 april
19.00 uur
Witte donderdag

Pastoor Kaleab
Jubilate

Vrijdag 19 april
Goede vrijdag
15.00 uur  

16.00 uur

19.00 uur

Kruisweg voor volwassen 
Diaken Marcel de Haas
Dameskoor Pancratius

Kruisweg voor kinderen
Margo de Wolf

Kruisverering 
Kapelaan Teun Warnaar
Jubilate

Zaterdag 20 april
20.00 uur 
Paaswake

Zondag 21 april
10.30 uur
Eerste Paasdag

Pastoor Kaleab
Cantare

Pastoor Kaleab
Gemengd Koor

Maandag 22 april
10.30 uur
Tweede Paasdag

Gezinsviering
Woord- en Communie 
Margo de Wolf
Kinderkoor de Sterretjes

Zaterdag 27 april
19.00 uur

Zondag 28 april
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Pastoor Kaleab
Jubilate

Zaterdag 4 mei
19.00 uur
Dodenherdenking

Zondag 5 mei
10.30 uur

Kapelaan Teun Warnaar
Samenzang

Kapelaan Antonio Tocco
Gemengd Koor

Zaterdag 11 mei
19.00 uur

Zondag 12 mei
10.30 uur
Moederdag

Kapelaan Teun Warnaar
Samenzang

Diaken Marcel de Haas
Heren Koor 
Woord- en Communie

Zaterdag 18 mei
19.00 uur

Zondag 19 mei
10.30 uur

Woord- en Communie
Diaken Marcel de Haas
Inzinggroep

Woord- en Communie
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Zaterdag 25 mei
19.00 uur

Zondag 26 mei
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Cantare

Pastoor Kaleab
Samenzang

Donderdag 30 mei
10.30 uur
Hemelvaartsdag

Woord- en Communie
Diaken Marcel de Haas
Jubilate

Zaterdag 1 juni
19.00 uur

Zondag 2 juni
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Woord- en Communie 
Diaken Marcel de Haas
Gemengd Koor

Donderdag 6 juni
Parochiele 
Ouderendag
11.00 uur

14.00 uur

Pastoor Kaleab
Dameskoor Pancratius

viering

Maria Lof

Zaterdag 8 juni
19.00 uur
Pinksterzaterdag

Zondag 9 juni
10.30 uur
Eerste Pinksterdag

Kapelaan Teun Warnaar
Jubilate

Woord- en Communie
Diaken Marcel de Haas
Gemengd Koor

Maandag 10 juni
10.30 uur
Tweede Pinksterdag

Pastoor Kaleab
Samenzang

DOPELINGEN

Feline Weijling, Ruygekroft 15
1935 CA Egmond-Binnen.

Welkom in ons midden


