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

IN DIT NUMMER
• Startzondag met Antoine Bodar
• Vaandels in de Pancratiuskerk
• Sponsorbijeenkomst MOV op 22 september
• Orgelconcert op 29 september

STARTZONDAG

Van harte nodigen wij u uit voor de
Startzondag op 1 september a.s.
Gastspreker die dag is Antoine Bodar. Hij zal voorgaan in de Eucharistieviering om 10.30 uur en na afloop houdt hij een lezing met als titel
“Vreugdevol katholiek zijn in deze tijd”. U bent allen van harte welkom!

OPEN MONUMENTENDAGEN
Zaterdag 14 en zondag 15 september zijn er weer Open Monumentendagen. De Pancratiuskerk wordt ook
dit jaar weer twee dagen opengesteld tussen 12.00 uur en 16.00 uur.
O.a. bij Rooms Katholieken was het
gebruikelijk dat allerlei kerkelijke
groeperingen, zoals broederschappen, gilden en verenigingen hun eigen vaandels meedroegen. Groeperingen met een eigen plek binnen de
gemeenschap.
Men liet hun patroonheilige meestal
borduren op fluwelen vaandels,
die werden meegedragen tijdens
processies.
Onze kerk is gelukkig nog in het bezit
van deze prachtige vaandels en omdat het thema 'Plekken van Plezier'
is, heeft de organisatie besloten deze
vaandels te exposeren.

U bent van harte welkom in de kerk
om deze prachtige kunstwerken te
bekijken tijdens de open monumenten dagen.

TUSSENSTAND ACTIE KERKBALANS
Tot en met 31 juli 2019 is een bedrag van € 54.820 binnengekomen.
Onze oprechte dank daarvoor. Het is tot nu toe een mooi resultaat maar
de werkgroep Actie Kerkbalans zou graag het begrootte bedrag van
€ 61.000 willen halen.
Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn om uw bijdrage over te
maken dan graag even uw aandacht hiervoor.

NIEUWS REGIO VORMING
Op 18 september 2019 is er een ouderavond voor ouders en kinderen in
groep 8 over het regio-vormselproject. Wij nodigen belangstellenden uit
deze avond om 19.30uur aanwezig te zijn in de Esplanadezaal van de
Maria kerk in Heemskerk. Er zijn naar de kinderen die in groep 8 zitten
uitnodigingen verstuurd. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen
en wel interesse hebben bent u en uw kind van harte welkom.
Deze avond duurt tot ongeveer 20.30 uur.
namens de werkgroep, Elly Dantuma
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UIT HET BESTUUR
De zomervakantie is bijna weer
ten einde. Wellicht was u enkele
weken met vakantie in eigen land
of het buitenland. Misschien bent
u niet zo’n vakantieganger en
heeft het uw voorkeur om rond eigen huis en tuin wat rust en ontspanning te zoeken. Wat u de afgelopen zomermaanden juli en
augustus ook heeft ondernomen,
u bent meer dan welkom in de
kerken in onze regio! Wij wensen
al onze vrijwillig(st)ers veel plezier
en succes toe met het weer opstarten van de werkzaamheden
van onze werkgroepen.
GEZONDHEIDSSITUATIE
DEKEN TON CASSEE
Na het stopzetten van de chemobehandelingen is de gezondheidssituatie van deken Ton Cassee de afgelopen weken redelijk
stabiel. Veel mensen van binnen
en buiten de regio hebben de
moeite genomen hem een bezoekje te brengen, een kaartje te
sturen of een mooie bos bloemen
te bezorgen. Zijn huiskamer is al
wekenlang een prachtige bloemenzee en hij ondervindt veel
troost en steun van al deze aandacht. Zijn zus Marja, nicht Marleen en haar echtgenoot Jeroen
zijn voor onze deken een belangrijke steun en houden in de laatste levensfase samen voor hem
‘de lamp brandend’. Op 6 augustus mocht worden stilgestaan bij
het feit dat hij 48 jaar geleden tot
priester werd gewijd. Hoeveel tijd
de deken nog gegeven is staat
geschreven in God’s hand. Ondertussen vragen wij uw steun
door voor hem te bidden.
UITBREIDING REGIONALE
SAMENWERKING MET
BEVERWIJKSE PAROCHIES
Onlangs is met het bisdom Haarlem-Amsterdam overeenstemming bereikt over de financiële
afhandeling van het dossier OLV
van Goede Raad in Beverwijk.
Met het bereiken van dit akkoord
kunnen de parochies in Beverwijk, Velsen-Noord en Wijk aan
Zee nu ook bestuurlijk tot het samenwerkingsverband van Heemskerk, Castricum en Uitgeest gaan
toetreden. Per welke datum deze
bestuurlijke samenwerking zal ingaan en welke vertegenwoordigers vanuit de verschillende parochies tot het bestuur van het samenwerkingsverband zullen toetreden, zal op korte termijn onder-

werp van overleg zijn. Sinds 2018
bestaat naar wederzijdse tevredenheid reeds een pastorale samenwerking met bovengenoemde
parochies. Na de zomervakantie
zal geïnventariseerd worden hoe
de toekomstige inzet van het aantal beschikbare priesters en diaken Marcel de Haas optimaal in
de vergrote regio kan worden gewaarborgd.
BOUWKUNDIGE
WERKZAAMHEDEN
In Castricum zijn de werkzaamheden aan de kleuterschool afgerond en heeft de oplevering
plaatsgevonden. Het onderhoud
van de OLV Geboorte kerk te Uitgeest is in volle gang en zal naar
het zich laat aanzien eind augustus gereed komen. Er zullen nieuwe Belgische leien geplaatst worden. De machtiging voor werkzaamheden aan de toiletgroep
is vóór de zomervakantie bij het
bisdom aangevraagd. Het groot
onderhoud van de Heemskerkse
Laurentiuskerk is inmiddels ten
dele opgeleverd. Na de bouwvak
worden de schilder-, lei- en loodwerkzaamheden hervat. Naar verwachting zullen medio oktober
de werkzaamheden worden afgerond en de steigers worden verwijderd. Ondertussen is bouwtechnisch adviseur Bouwadvies
Groot Holland B.V. begonnen met
het uitwerken van een bestek
voor de restauratie en het herstel van de 19 glas-in-lood ramen
van de Laurentiuskerk. Voor deze kostbare klus zal ook subsidie
van de provincie Noord-Holland
worden aangevraagd. Inmiddels
zijn alle noodzakelijke stukken
voorbereid en zal de aanvraag
vóór het verstrijken van de deadline (15 augustus) worden ingediend. Monumentenwacht NoordHolland heeft op verzoek van het
bestuur een inspectie van de Mariakerk inclusief pastorie uitgevoerd. Het inspectierapport is inmiddels ontvangen en zal binnenkort zowel door het locatieteam
Heemskerk als het bestuur van
het samenwerkingsverband worden besproken.
Het bestuur van het samenwerkingsverband komt op woensdag
4 september bijeen.

Bert Jan Rozestraten,
Gedelegeerd voorzitter

7 ORGANISTEN EN 1 ZANGERES
GEVEN EEN CONCERT
IN DE PANCRATIUSKERK!
Op zondag 29 september vindt in
de St. Pancratiuskerk een bijzonder orgelconcert plaats. Voor de 9de
keer geven maar liefst zeven organisten van de Pancratiuskerk een gezamenlijk concert. Daarnaast zal de
sopraan Coby Castricum haar medewerking verlenen.
De organisten zijn Dirk van Egmond,
Ronald Schollaart, Iwan van Amsterdam, Wendy Leonards, Katalin
Somogyi, Wim Boerstoel en Joost
Doodeman.
The Battle van William Byrd behoort
tot één van de eerste muziekstukken
in Engeland die opgeschreven zijn.
In het stuk uit de 16e eeuw wordt een
hele strijd uitgebeeld tot en met het

OUDERENDAG 2019

begraven van de doden van het slagveld. Op het programma staan verder
o.a. de feestelijke Fanfare van Lemmens en een prachtig Ave Maria van
Gomez. Ook het bekende jazz-nummer Take Five wordt gespeeld.
Verder werken van Buddy DeSylva,
Antonio Diana, Händel, Guilmant,
Vierne, Dubois en Franck. Een zeer
gevarieerd programma dus.
Het concert begint om 15.00 uur.
Er is een pauze met koffie en thee en
de toegang is gratis. Na afloop van
het concert is er een deurcollecte.
Meer informatie over het orgel of
over het programma:
degoedeherdercastricum.nl
U bent van harte welkom!

De ouderendag 2019 was op 6 juni
dit jaar. Het was weer zoals vanouds
een gezellige dag. Vanaf 10.00 stond
de koffie met wat lekkers klaar. Langzaam druppelde iedereen binnen
en werd onder genoot van een kopje koffie oude herinneringen opgehaald. De sfeer zat er gelijk goed in.
Om 11.00 uur gingen wij met zijn allen naar de kerk voor de viering met
ziekenzalving. Bij terugkomst in de
pastorie stonden de broodjes klaar
en werd er een overheerlijke kroket
geserveerd. De vrijwilligers die de catering verzorgden, hadden alles uit
de kast gehaald. De lunch werd afgesloten met een fruitstick. Iedereen zat
heerlijk te smullen.

laatste is het koor dank verschuldigd
aan Greet Verkleedt, die ons zo aardig gesponsord heeft met prachtige
outfits voor Aagie en Grietje.
Na de lunch en het optreden van het
Dameskoor ging iedereen naar de
kerk voor het lof. Na afloop van deze
mooie dag kreeg iedereen een bidprentje met een mooi gedicht en alle
intenties erop vermeld als herinnering mee naar huis.
Namens de werkgroep ouderendag
wil ik alle vrijwilligers bedanken die
het mogelijk hebben gemaakt om deze dag samen met onze ouderen te
kunnen beleven.
Yvonne Brakenhoff

FEEST VOOR
DAMESKOOR BETHLEHEM
In 1979 wordt
dameskoor Bethlehem opgericht
van 1984 - 1994 wordt het
gemengd koor Bethlehem
van 1994 - 2010 is het
dameskoor Bethlehem
en van 2010 - heden jubilate,
na de fusie met de R.K. Cantorij.
Op 23 juni is op feestelijke wijze het
jubileum gevierd van het in 1979,
op initiatief van Pastoor Frans van
Dinteren, opgerichte dameskoor
Bethlehem.
Aanvankelijk om uitvaart- en huwelijksplechtigheden van koorzang te voorzien, later gevolgd door muzikale medewerking te verlenen aan eucharistievieringen en woord- en communiediensten.
In 1984 werd een aantal heren opgetrommeld en werd het koor tot gemengd koor getransformeerd, dat
zich ook buiten de regio presenteerde. Dit koor heeft 10 jaar bestaan en na de dirigentenwisseling in
1989 heeft onze huidige dirigent Tom
Berkhout het dirigeerstokje van Piet
van Hemert overgenomen en vierde
dus zijn 30-jarig jubileum.
Vanaf 1994 zijn de dames weer als
dameskoor Bethlehem verder gegaan, tot in 2010 een fusie met de
R.K. Cantorij werd aangegaan, hetgeen resulteerde in de nieuwe naam:
Jubilate.
Na de eucharistieviering werden enkele dames, die vanaf de oprichting
acte de préséance hebben gegeven
en 40 jaar lid zijn, gedecoreerd met
de gouden medaille en dito draag-

speld van de St. Gregorius Vereniging, te weten:
-- Alie Castricum - Op ’t Veld
-- Coby Castricum
-- Jeannette Splint -v.d.Bosch
Ook werden zij in de bloemetjes gezet, de koorleden ontvingen elk een
prachtige roos, incl. onze vaste muzikale begeleider, Ronald Schollaart,
die ons altijd met eindeloos geduld,
als wij verstrikt raken in de meerstemmigheid, weer de juiste toon
aangeeft. Chapeau Ronald.
Na de viering was er koffie met... en
besloten de dag met een heerlijke
lunchtafel in een plaatselijke horeca
gelegenheid, waarna voor het koor
de vakantie kon beginnen.
Op 26 augustus zijn we weer met de
repetities gestart in de parochiezaal
van 19.30 - 21.30 uur Misschien voelt
iemand zich geroepen onze gelederen te versterken, zowel heren als dames, u bent van harte welkom.
Jeannette Splint,
secretaresse

Traditiegetrouw verzorgde het Dameskoor Pancratius de muzikale omlijsting van de Ouderendag. Na een
heerlijke lunch, zong het koor nog
enkele liederen van vroeger. Helaas
werd het zingen toen wel hevig verstoord door twee dames, Aagie en
Grietje, die weer eens te laat kwamen. Met veel bombarie kwamen de
dames pas na het eerste lied de Parochiezaal binnenvallen. Het lukte
de dirigent maar net om de ontstane
chaos weer in goede banen te leiden. Met het lied “Kom d’r in, zet je
hoed af”, konden de laatkomers hun
plaats in het koor innemen.
Het koor wil graag de (8!) extra zangeressen bedanken die op de Ouderendag meededen. Daarnaast ook
dank aan de drie accordeonisten, Tiny Twisk, Ria Duijn en Els Basjes. Als
We zongen nog net niet het Lourdeslied. Maar dit was een dag
zoals ik tijdens de Lourdesbedevaart heb beleefd. De H.Mis,
de Zalving, de gezangen en de
mooie woorden. We waren weer
even terug bij het Rijke Roomse
Leven. Pastor Kaleab verdween
even helemaal in de Stola, maar
de Zegening na het Lof kwam
heel mooi over, naar alle hoeken
waar de mensen zaten. Het heeft
ons gesterkt voor de komende
tijd. De verzorging van de dames en heren voor ons “oude”
mensen, was hetzelfde gevoel
alsof we op bedevaart waren.
Verwennerij dus.
Chapeau en dank aan al die lieve mensen die dit weer mogelijk
hebben gemaakt.
Een voldane deelnemer.

Het gedichtje dat werd voorgedragen tijdens de ouderendag:
Doosjes voor herinneringen
Mensen hebben diep van binnen
doosje voor herinneringen.
Daar komt, zonder dat je het
weet,
alles in wat je niet vergeet.
Het ene doosje voor de dingen
die gelukkig zijn en goed.
Het andere is uitsluitend
voor verdriet en tegenspoed.
Dit is wat ik aan je zeggen mag:
zet het fijne doosje open
op een akelige dag.
Neem er dan het goede uit,
leg dat voor je in gedachten,
als je op de bodem stuit.
Lang hoef je er niet op te wachten,
want dan vliegt,
wanneer je heel diep
zucht
al het nare op de vlucht.
Probeer het maar; het helpt bij mij
(Martien)

ACTIVITEITEN RAAD VAN
KERKEN CASTRICUM
OPENING SEIZOEN 2019-2020
RAAD VAN KERKEN CASTRICUM
Het Taizé-avondgebed wordt weer
iedere week gehouden op maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur in de
Dorpskerk. Eerste avond: 9 september 2019. De liturgie is altijd hetzelfde
opgebouwd. Er is een Psalmlezing
en een Bijbellezing. Jong en oud, iedereen is welkom.
Sacred Dance is vanaf september elke 2e maandagavond van de maand
in zaal 4 van de Maranathakerk tot
1 januari, daarna hopelijk weer in
de Schakel. De leiding is in handen
van Corine Zwaan. Muziek en beweging geven je de kans om lichaam en
geest te ontspannen, om vreugde,
concentratie, stilte en verbondenheid
met elkaar te ervaren. Ervaring is niet
nodig. Eerste avond: 9 september
2019 van 20 - 22 uur
Bijdrage: € 8 per avond
Mediteren in de Pancratius elke
3e woensdagavond van de maand:
Op adem komen
Meditatie gaat over de innerlijke kant
van de traditie, de levende ervaring
die ervoor zorgt dat we niet verstrikt
raken in dogma’s. Door meditatie kun
je iets van Zijn werkzame aanwezigheid ervaren. Om iedere dag te mediteren is discipline nodig. Samen mediteren nodigt uit op deze weg.
Kiki Kint biedt meditatie aan in de
vorm van beeldmeditatie, Ignatiaanse
meditatie, latifagebed, Lectio Divina,
loop- en zangmeditatie.
Eerste avond: 18 september 2019,
inloop 18.30 uur; meditatie 19 -20 uur
in de St. Pancratiuskerk
Zondag 22 september 2019
om 10 uur in Nieuw Geesterhage
Oecumenische viering in de
Vredesweek met
als thema:
Vrede verbindt
over grenzen
Voorgangers:
ds. Dick van Arkel
en ds. Wim Nieuwenhuis
Het Cultureel (voorheen Theologisch) café zal vanaf vrijdagmiddag
4 oktober om de 2 weken gaan over
politieke, culturele en religieuze ontwikkelingen in Nederland vanaf de
Eerste Wereldoorlog tot 1940. Een
kenmerkende ontwikkeling in die dagen vormt de verzuiling. Katholieken,
christelijken en liberalen hadden toen
elk hun eigen verenigingen en bemoeiden zich bij voorkeur niet met
elkaar.
Vrijdag 4 oktober 2019, Inleider:
Kees Janse, Titel: Nederland als
neutraal land in WO I
Vrijdag 18 oktober 2019, Inleider:
Jan Plugboer, Titel: De crisisjaren
1930-1940 in theologisch opzicht
Van 15-17 uur in het Parochiecentrum
Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum
en de bijdrage is € 20,00

CONCERTVOORSTELLING
OVER DAVID DOOR
HARPISTE REGINA EDERVEEN
Harpiste Regina Ederveen geeft een
concertvoorstelling over herdersjongen en Koning David. De Psalmen
staan daarbij centraal. Verrassende
visuele elementen, zoals schilderijen
van Krijnie Wolff, ondersteunen het
geheel. Deze middag wordt georganiseerd door de Raad van Kerken
Castricum in samenwerking met de
provinciale werkgroep Kerk & Israël
in Noord-Holland
Datum: Israëlzondag 6 oktober 2019
in de Dorpskerk om 16 uur, vrije bijdrage na afloop
THUIS IN DE KOSMOS, LEESKRING
DOOR PASTOR BILL VAN SCHIE
De titel ‘Thuis in de Kosmos’ zegt al
precies waar het de schrijver Taede
Smedes om gaat: Wij, mensen, zijn
niet langer het centrum van alles wat
bestaat. Wetenschap en techniek
hebben ons tot het inzicht gebracht,
dat wij slechts een onderdeel van het
grote ‘scheppingsverhaal’ zijn geworden. Samen een boekje lezen, dat
uitnodigt tot uitwisseling van gedachten en vragen. Dat is waar pastor Bill
van Schie belangstellende meelezers
toe uitnodigt. Op woensdagmiddag
9, 16 en 30 oktober 2019 in het Parochiecentrum om 13.30 uur, bijdrage
€ 6 (inclusief koffie/thee)
De cursus Poëzie en Geloof door
Hanneke Klinkert is weer elke 2e
donderdag van de maand van oktober tot april. Dit jaar zal poëzie van
Maria de Groot en de Joodse dichteres Hanny Michaëlis gelezen worden
waarin de Tweede Wereldoorlog een
rol van betekenis speelt.
Eerste bijeenkomst: donderdagmorgen 10 oktober van 9.30-11.30 uur in
zaal 4 van de Maranathakerk tot
1 januari, daarna hopelijk in de Schakel, bijdrage: € 20 inclusief koffie/
thee + reader
OECUMENISCH VESPER EN FILM
OVER HILDEGARD VON BINGEN
Met inleiding en nagesprek door
Ds. Dick van Arkel
Op zaterdag 19 oktober 2019 in de
Dorpskerk. De vesper 19 uur met
liederen op teksten van Hildegard
m.m.v. Liturgiekoor o.l.v. Jelle Jan
Klinkert en de film start om 20 uur.

VAN DE REDACTIE
Jaren geleden kwam Nico Mooij bij mij aan de deur met een verhaal.
Het ging over de tekeningen van de kerk, niet alleen van onze kerk
maar van alle kerken. Het kwam in De Schakel te staan waar ik in de
redactie zat en ik weet niet of u het zich nog kunt herinneren maar het
leek me leuk om het nog een keer met u te delen.
Het schijnt namelijk zo te zijn dat de tekeningen van de kerk in de gouden
bal in de spits van de toren worden bewaard. Daarbij ook notities van de
bouw, wie het gebouwd heeft en alle andere belangrijke informatie.
Het deed me vanaf die tijd anders kijken naar de torens, niet alle kerken
hebben een gouden bal in de toren en als we dan een keer een rondleiding of ander evenement in een stad of dorpje hebben kan ik het toch
niet nalaten om dit verhaal even door te geven.
Zo ook vorig jaar in Zaragoza,
bij de Basiliek El Pilar. Een serieuze jonge man zat als suppoost in een prachtig gedeelte
van de kerk. Hij verstond Engels dus hem kon ik dit verhaal
vertellen. Terwijl ik hem, toch
wel een beetje trots omdat ik
dit wist, het vertelde keek hij me zeer ongelovig aan en zei: “Nee, hier
waren geen tekeningen van. Deze kerk had Maria gebouwd”.
Wat fantastisch om dit te mogen geloven. Maria had geen bouwtekeningen nodig. Ze deed het zomaar uit het blote hoofd.
Geloof is toch het mooiste dat er is.
In de laatste Overweg schreef ik over de kaarsen van de kerk. Natuurlijk
wordt hier nog steeds het lont bij gebruikt. Ik weet niet hoeveel schoner
het is maar goedkoper is het zeker!
De koster sprak mij nog even aan om u het volgende te laten weten:
De grote kaarsenhouder van Maria Altijd Durende Bijstand heeft een
brandduur van 9 dagen, dag en nacht en de kleine houder 4 dagen.
Even een advies: doof de kaars als u naar bed gaat, dan heeft dit als
voordeel dat u langer met de kaars doet. De prijzen zijn voor de grote
€ 4,50 en de kleine € 2,50, de grote kaarsen zijn hopelijk binnenkort
weer te koop.
Wij wensen u een mooi nieuw spiritueel jaar, met elkaar, gelovend in elkaar, in goede gezondheid en in vrede.
Namens de redactie, José Marsé

ACTIVITEITEN
VAN DE MOV-GROEP
De MOV-groep houdt een sponsorbijeenkomst op 22 september om
14.00 uur in de Parochiezaal. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Na tien jaar begint er een nieuwe periode met een wat andere aanpak.
In deze bijeenkomst hoort u over deze plannen. Natuurlijk kunt u ook
vragen stellen.
Ook staat er weer een Ethiopische maaltijd op het programma en wel
op 18 oktober om 18.00 uur. Opgave tevoren is noodzakelijk; u kunt
zich opgeven bij Yvonne Brakenhoff, 06 37654557 of per e-mail
jwbrakenhoff51@hotmail.com. De prijs is € 18,- per persoon inclusief
twee drankjes.
De laatste activiteit in 2019 is de Bingo op 17 november om 13.30 uur.
Er zijn weer mooie prijzen te winnen.

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

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

Voor meer informatie zie:
www.rvkcastricum.nl

Samen worden die onderwerpen uitgezocht. 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 eerstvolgende avonden zijn op
12 september en 10 oktober
We zijn nog bezig met het samenstellen van de onderwerpen.
Misschien is het wat voor u? U kunt
altijd een keer komen kijken en u
bent van harte welkom!
Inlichtingen: Annalize Karsten, tel.
654 494 en Mariet Feijen-Schrickx,
tel. 655 697

ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN
Zaterdag 17 augustus
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zondag 18 augustus
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zaterdag 24 augustus
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zondag 25 augustus
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zaterdag 31 augustus
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zondag 1 september
10.30 uur
Startzondag

Pastoor Kaleab en
Dr. Antoine Bodar
Gemengd Koor

Zaterdag 7 september
19.00 uur

Pastor Anton Overmars
Samenzang

Zondag 8 september
10.30 uur

Woord en Communie
Diaken Marcel de Haas
Gemengd Koor

Zaterdag 14 september
19.00 uur

Woord en Communie
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Zondag 15 september
10.30 uur

Woord en Communie
Diaken Marcel de Haas
Heren Koor

Zaterdag 21 september
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Inzinggroep

Zondag 22 september
10.30 uur

Pastor Anton Overmars
Jubilate

Zaterdag 28 september
19.00 uur

Woord en Communie
Diaken Marcel de Haas
Cantare

Zondag 29 september
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zaterdag 5 oktober
19.00 uur

Woord en Communie
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Zondag 6 oktober
10.30 uur

Pastor Anton Overmars
Gemengd Koor

Zaterdag 12 oktober
19.00 uur

Woord en Communie
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Zondag 13 oktober
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Herenkoor

Zaterdag 19 oktober
19.00 uur

Woord en Communie
Diaken Marcel de Haas
Jubilate

Zondag 20 oktober
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Gemengd Koor

Zaterdag 26 oktober
19.00 uur

Pastor Paul Vlaar
Cantare

Zondag 27 oktober
10.30 uur
Wintertijd

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zaterdag 2 november
19.00 uur
Allerzielen

Pastoor Kaleab
Dameskoor Pancratius

Zondag 3 november
10.30 uur

Pastor Anton Overmars
Gemengd Koor

OVERLEDENEN
Wij hebben afscheid
moeten nemen van de
volgende parochianen:
18 mei Nic Zoontjes, 80 jaar,
Bartokstraat 7
21 mei Jeanne Veerkamp-Amende,
83 jaar, Berkenlaan 17
15 juni Hein van Meelis, 89 jaar,
Willem de Rijkelaan 20
1 aug. Hanny Beentjes, 98 jaar,
De Santmark 630
Dat zij mogen rusten in vrede

ZANGERS EN MEESCHRIJVERS
GEZOCHT VOOR DE ‘MESSIAH.NL’
In de periode voor Kerst zal De Witte Duif een verkorte versie opvoeren
van de Messiah van Händel. Bijzonder aan deze versie is dat de liederen in het Nederlands zullen worden
gezongen. De muziek bestaat echter
onveranderd uit de zeer bekende en
aansprekende melodieën van Händel. Denk bijvoorbeeld aan het ontroerende ‘Comfort ye’, het opzwepende ‘O thou that tellest good tidings to
Zion’, het vrolijke ‘For onto us a child
is born’, en natuurlijk niet te vergeten
het zeer bekende ‘Hallelujah!’.
We zoeken nog enthousiaste zangers
voor het koor. Als je dus altijd al een
keer hebt willen meezingen met het
‘Hallelujah!’ en al die andere prachtige melodieën van Händel, dan is dit
een unieke kans! De repetities zijn
elke week op woensdagavond vanaf 18 september om 20.00 uur in het
Clusius college. Tot half december
zullen er ongeveer 10 repetities zijn.
Deelname is gratis. Als je je wil aanmelden of als je meer informatie wil
hebben, kun je contact opnemen met
Huib Bakker, e-mail: huibjohanbakker@outlook.com, tel.: 0251-658842.
Bij de uitvoering zullen tussen de liederen teksten worden gesproken die
speciaal voor deze gelegenheid worden geschreven door een werkgroep
onder leiding van Corrie de Geeter
en Johan Maat, beiden theoloog. Wie
wil meeschrijven en/of wil meedenken over de achtergronden van de
Messiah en de relatie met de actualiteit, is van harte uitgenodigd! Vanaf maandag 7 oktober zal de werkgroep een aantal keren samenkomen (tweewekelijks, 20.30-21.30 uur,
plaats wordt nog bekend gemaakt).
Voor aanmelden voor deze werkgroep
of meer informatie, kun je contact
opnemen met Johan Maat,
e-mail: jhmaat@gmail.com,
tel.: 0251-752114.

COLLECTEN
19
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11

GEZOCHT

mei
mei
juni
juni
juni
juni
juni
juli
juli
juli
juli
aug.
aug.

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

332,00
417,00
533,00
808,00 Missiezondag
375,00
265,00
869,00
342,00
423,00
410,00
382,00
495,00
277,00

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

DOPELINGEN
21 juli
4 aug.

Wesley Schrasser
Julia Melgarejo Sánchez

Welkom in ons midden

PAROCHIE-INFO
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, 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 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

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
Jan en Yvonne Brakenhoff, tel. 655 571
De Overweg zal in 2019 verschijnen op
6 november en 18 december.
INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren
vóór 22 oktober 2019.
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.
Alle kopij, opgenomen in de Overweg,
kunt u digitaal teruglezen via onze website waarin dus ook alle artikelen letterlijk worden opgenomen.
ZIE OOK ONZE WEBSITE:
WWW.DEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL

