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VOORSTELLEN
Aan mijn parochianen
Per 13 december ben ik benoemd 
tot uw pastoor. En daarom wil ik me 
graag even aan iedereen voorstellen. 
Mijn naam is Ruben M. Torres, waar-
bij de M. staat voor Mendroso, maar 
u mag me allemaal Pastoor Ruben 
noemen. Ik ben geboren op 5 janu-
ari 1971 in Naga City, op de Filippij-
nen en kom uit een gezin met zeven 
broers en zussen. Ik ben de nummer 
4 en ik heb drie broers en drie zus-
sen, waarmee ik nog regelmatig, door 
de omstandigheden, vooral digitaal 
contact heb. Gelukkig is er via social 
media veel mogelijk, zodat we elkaar 
ook echt even kunnen zien, al zou ik 
ze heel graag ook even willen vast-
houden! Evenals mijn stiefmoeder, 
die al op hoge leeftijd is en die ik zo 
graag nog even in het echt zou zien.
Ik ging in de Filippijnen naar het 
Klein- en Grootseminarie van de Hei-
lige Rozenkrans waar ik 4 jaar filoso-
fie en 4 jaar theologie studeerde. Na 
mijn seminariestudies ging ik naar de 
Universiteit van Nueva Caceres waar 
ik mijn Bachelor of Arts-graad in Psy-
chologie behaalde.

Ik ben in 2004 naar Nederland ge-
komen. Op 10 juni 2006 ben ik door 
bisschop Mgr. Punt priester gewijd in 
de Sint-Bavokathedraal te Haarlem, 
waardoor juist die St. Bavokathedraal 
een bijzondere plek voor me gewor-
den is. Na mijn wijding diende ik in 
diverse parochies van het bisdom. 
In 2012 ben ik als kapelaan begon-
nen in de parochies van OLV Onbe-
vlekt Ontvangen in Nieuw-Vennep en 
St. Johannes de Evangelist in Bui-

ten Kaag. Daar werd ik warm ont-
vangen en had men veel geduld met 
me, waardoor ik me langzamerhand 
zekerder ging voelen. Nederlands is 
een moeilijke taal, maar veel vrijwil-
ligers hielpen me en zo burgerde ik 
ook echt in.
In 2014 werd ik daar pastoor. Dus in 
totaal heb ik daar 9 jaar als priester 
gewerkt. Nieuw-Vennep/Buitenkaag 
is een samenwerkingsverband met 
twee kerkgebouwen en twee verschil-
lende geloofsgemeenschappen. Het 
is boeiend om te zien dat elke ge-
loofsgemeenschap zijn eigen ener-
gie en karakter heeft. Ik verwacht dat 
ik dat hier in de toekomst ook zal te-
genkomen. Toen Mgr. Hendriks mij 
op de hoogte bracht van mijn nieuwe 
benoeming bij u, heb ik oprecht en 
onmiddellijk geantwoord: “JA” 
(Mij geschiede naar uw woord!). 
Het is een nieuwe uitdaging en ik 
vind het een mooi avontuur. Ik houd 
ervan om veel mensen en families te 
ontmoeten en ik hoop dat in de toe-
komst in uw parochies ook te kunnen 
voortzetten. Uiteraard zal ik mij ook 
inzetten om zo snel mogelijk in mijn 
nieuwe omgeving gewend te raken 
en ik hoop dat u mij daar bij zult wil-
len helpen en ondersteunen.
Het warme welkom dat ik nu al heb 
mogen er-
varen geeft 
mij heel veel 
vertrouwen 
in onze toe-
komst! 

God zegene 
u allen!

De Rooms Katholieke bisschoppen hebben op 1 december, in navol-
ging van de recente verscherping van de corona maatregelen, beslo-
ten de tijden voor kerkelijke vieringen tijdelijk te beperken.  
Het regiobestuur van samenwerkingsverband “De Heilige Familie”, 
waarin de RK kerken in Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum, 
Wijk aan Zee en Velsen Noord verenigd zijn, heeft in lijn met dit besluit 
voor de gehele regio de tijden van de vieringen aangepast. 
Voor de vieringen in Castricum heeft dit besluit de volgende 
consequenties:

Reguliere vieringen
• De zaterdagavond viering is verschoven naar de ochtend om 10.00 u.
• De zondagse vieringen blijven volgens rooster op 9.15 uur staan.
• Voor de doordeweekse vieringen verandert er niets, deze zijn ge-

woon om 9.00 uur.

Bijzondere vieringen rond Kerst en de jaarwisseling:
• De kinderkerstviering op 24 december zal beginnen om 16.00 uur.
• De Kerstnachtvieringen vervallen in alle parochies. Voor de gehele 

regio zal één centrale besloten viering worden gehouden om 21.00 
uur. Deze viering zal door de gezamenlijke kerken en pastores wor-
den verzorgd en wordt middels live streaming aangeboden.

• De viering van 1e kerstdag vindt plaats op de normale tijd (9.15 uur) 
het aantal plaatsen is vanwege de verplichte 1,5 meter afstand be-
perkt tot 120 en zal bij binnenkomst middels registratie worden bij-
gehouden. Als het maximum aantal personen is bereikt kunnen we 
helaas niemand meer toelaten.

• De viering van 2e kerstdag vindt zonder registratie en zonder reser-
vering plaats en begint op de normale tijd om 9.15 uur.

• De viering van oudejaarsavond (vrijdag 31 december) wordt ver-
vroegd en zal om 16.00 uur beginnen.

Voor specifieke informatie over vieringen, live streams wordt u geadvi-
seerd de parochiebladen, lokale huis-aan-huis bladen en de parochi-
ele website te raadplegen. 

MEDEDELING AANGEPASTE  
TIJDEN VIERINGEN

VANUIT HET LOCATIETEAM

Op het moment dat ik dit schrijf is er 
opnieuw een verscherping van de 
coronamaatregelen van kracht ge-
worden. Tevens hebben we vandaag 
veel te vroeg afscheid moeten nemen 
van Henk Scheerman, zeer actief lid 
van de technische commissie, die 
naar onze maatstaven veel te jong 
uit ons midden is weggevallen. Een 
in memoriam vindt u in deze uitgave 
van de Overweg. Wederom wordt er 
veel gevraagd van onze flexibiliteit. 
Ik ben blij dat ik tegelijkertijd zie dat 
de vele vrijwilligers waar we weer een 
extra inspanning van vragen daar 
zonder morren de schouders onder 
zetten. Het locatiebestuur is alle be-
trokkenen daar zeer dankbaar voor.
“Houdt het nou nooit op?”, vraag ik 
mezelf af. 
Gelukkig zijn er toch lichtpuntjes:
• We zijn verheugd met de benoe-

ming per 13 december van onze 
nieuwe pastoor, de Zeereerwaarde 
Heer Ruben Torres. Meer over hem 
en zijn benoeming elders in deze 
editie van de “Overweg”.

• We mochten een mooie eerste com-
munieviering meemaken, de jeugd 

is uiteindelijk toch de toekomst.
• Per bisschoppelijk decreet is m.i.v. 

1 oktober 2021 de uitgebreide re-
gio formeel van start gegaan. Ver-
dere informatie over het middel-
lange termijnplan van de regio zal 
begin 2022 met geïnteresseerden 
worden gedeeld.

• Het kerstfeest in aantocht. An-
ders dan we vurig gehoopt had-
den wordt de viering van Kerst dit 
jaar opnieuw door coronaperikelen 
overschaduwd. Ik hoop oprecht dat 
we bij de vieringen die wel moge-
lijk zijn de wedergeboorte van onze 
Heer uitbundig mogen vieren.

Het zijn nog steeds dynamische tij-
den en er gebeurt veel dat belangrijk 
is, niet alleen voor ons huidige wel en 
wee, maar ook voor de toekomst van 
onze parochie. Moge het ons gege-
ven zijn dat we hier sterker uit komen. 
Het locatieteam zal zich naar beste 
vermogen inzetten om dit proces te 
ondersteunen en wenst u een zalig 
kerstmis.

Wim van der Meer (gedel. voorzitter)

LICHTPUNTJES GEZOCHT... EN GEVONDEN!

VANUIT HET BESTUUR
Op maandagmorgen 
22 november bereikte 
ons het droevige be-
richt dat onze vrijwilli-
ger Henk Scheerman 
plotseling was overle-
den ten gevolge van 
een herseninfarct. Voor 
de familie Scheerman-
Hes en alle vrienden en kennissen 
een ontzettend triest bericht, dat 
kwam als een donderslag bij helde-
re hemel. Henk was sinds een paar 
jaar betrokken als vrijwilliger binnen 
de technische commissie. Wekelijks 
was hij te vinden in onze gebouwen 
om toe te zien op het onderhoud van 

onze installaties en gebouwen. 
Henk was als bouwkundige een 
belangrijke schakel binnen de 
technische commissie en wist 
de vele bedrijven die voor ons 
werken goed tegenspel te bie-
den, op het inhoudelijke maar 
ook op het financiële vlak. 

Ook had hij goede organisatorische 
en leidinggevende kwaliteiten. We zijn 
dankbaar voor wat hij voor onze paro-
chie heeft betekend en wensen de fa-
milie Scheerman-Hes veel sterkte toe.

Namens het locatieteam 
Wim van der Meer



NIEUWS VANUIT JPC

Zaterdag 20 november was er hoog 
bezoek van sinterklaas en twee pie-
ten in onze kerk. Het was een hele 
verrassing. Sinterklaas en zijn pie-
ten werden verwelkomd en er werden 
mooie liederen gezongen door het 
koor de sterretjes en de inzinggroep. 
Margo de Wolf was de voorganger en 
heeft met sinterklaas gepraat over de 
heenreis en de intocht. De kinderen 
hebben enthousiast geluisterd. Ook 
hebben de twee pieten met de kinde-
ren de pietendans gedaan, een ge-
zongen lied waarop werd gedanst. 
Alle kinderen hebben ook hun 
schoen gezet, die na de viering was 
gevuld met wat lekkers. Ook moch-
ten ze een cadeautje uitzoeken. 
Het was een zeer geslaagde gezins-
viering, mede omdat er 39 kinderen 
waren.

Tom Hoogenbosch

30 oktober hadden wij een nieuw 
programma op de lijst staan, name-
lijk: Twisteravond.
Nadat wij een paar spelletjes origi-
neel twister hadden gespeeld was 
het tijd om het iets moeilijker te ma-
ken. Vervolgens gingen wij twisteren 
met 2 handen en 1 been en gingen 
wij 3d twisteren.
20 november hebben wij bij JPC een 
muzikale avond gehad. Wij hebben 
vragen beantwoord uit de pot met 

muzikale vragen. Zoals: Wanneer is 
muziek nou muziek, wat betekent 
muziek voor jou en wanneer je het 
liefst naar muziek luistert. Lieke had 
haar gitaar meegenomen en heeft 
voor ons wat nummers gespeeld. 
27 november staat er een escape-
room op de planning. 
11 december hebben wij een JPC 
Sinterkerst, een programma met Sin-
terklaas en Kerst.

Namens JPC 15 +
Tom Hoogenbosch

De vergadering van het regiobe-
stuur van 17 november wordt ge-
opend door Cor Hienkens. Hij 
leest een tekst voor: ‘God van lief-
de’. God wil dat wij anderen net 
zo liefhebben als Hij ons liefheeft. 
Durf voor de liefde alles te geven. 
Laten we daar in de Adventsperi-
ode, die op zondag 28 november 
is aangevangen, nog eens extra 
bij stilstaan! 

BISSCHOPPELIJK DECREET 
INZAKE UITBREIDING  
SAMENWERKINGSVERBAND
Onlangs ontvingen wij van on-
ze bisschop, Mgr. J.W.M. Hen-
driks, het besluit (decreet) dat per 
1 oktober 2021 het samenwer-
kingsverband ‘De Heilige Familie’ 
wordt gevormd door de R.K. pa-
rochies De Goede Herder te Cas-
tricum, H. Jozef te Velsen-Noord, 
H.Laurentius-H. Maria te Heems-
kerk, Onze Lieve Vrouwe Geboor-
te te Uitgeest, St. Eloy te Bever-
wijk en Twaalf Apostelen te Be-
verwijk. Geciteerd mag worden 
uit dit besluit: ‘Gelet op de ont-
wikkelingen die gaande zijn in de 
parochiegemeenschappen, is het 
noodzakelijk dat deze steeds in-
tensiever met elkaar samenwer-
ken. Schaalvergroting is hierin 
een noodzakelijk middel om als 
Kerk ter plaatse vruchtbaar de 
toekomst tegemoet te gaan.’ Al 
geruime tijd is het regiobestuur 
in samenwerking met de locatie-
teams bezig om de samenwer-
king tussen de genoemde zes pa-
rochies verder vorm te geven. 

Het regiobestuur ziet de samen-
werking met het pastoresteam en 
de locatieteams met vertrouwen 
tegemoet, maar staat ook voor een 
moeilijke taak: de trend van ontker-
kelijking is helaas ook in onze re-
gio niet tegen te houden. Enerzijds 
door met vernieuwende initiatie-
ven voornamelijk jonge(re) genera-
ties aan te spreken en anderzijds 
door noodgedwongen keuzes te 
maken. Welke van de negen kerk-
gebouwen in onze regio blijven be-
houden en voor welke gebouwen 
zal een alternatieve oplossing of 

herbestemming moeten worden 
gezocht? Dit zijn emotionele pro-
cessen, waarvoor we met elkaar 
voldoende tijd willen nemen om te 
komen tot evenwichtige besluitvor-
ming met inachtneming van de be-
langen van circa 1.250 vrijwilligers 
en 26.000 geregistreerde katholie-
ken in onze regio.

BENOEMING  
PASTOOR RUBEN TORRES
In het weekend van 20 en 21 no-
vember mocht aan parochianen 
worden meegedeeld dat de Zeer-
eerwaarde Heer Ruben Torres tot 
pastoor van het samenwerkings-
verband “De Heilige Familie”, re-
gio IJmond-Noord, is benoemd. 
Pastoor Torres zal vanaf maandag 
13 december zijn werkzaamhe-
den in onze regio starten. Pastoor 
Torres is in 1971 geboren in de Fi-
lippijnen en is sinds 2006 actief 
als priester in Nederland. Hij is 
negen jaar lang als Pastoor werk-
zaam geweest in het samenwer-
kingsverband Nieuw-Vennep en 
Buitenkaag. Hij zal gaan wonen 
in een appartement in Castricum, 
nabij de Pancratiuskerk. We zijn 
dankbaar voor deze snelle benoe-
ming en hebben er alle vertrou-
wen in dat we tot een vruchtbare 
samenwerking zullen komen. Mo-
ge Gods zegen rusten op deze 
benoeming. De officiële installa-
tie van Pastoor Torres door on-
ze bisschop, Mgr. Hendriks, zal 
deo volente op zondag 23 januari 
2022 (14.00 uur) in de Mariakerk 
(Heemskerk) plaatsvinden. Ten-
slotte melden wij u nog dat voor-
malig Pastoor Kaleab het naar 
omstandigheden goed maakt en 
zeer blij is met alle reacties (brie-
ven en e-mails) die hij van velen 
mocht ontvangen.

Tenslotte wens ik u namens het 
regiobestuur van harte een goede 
voorbereiding op het naderende 
Kerstfeest. Dat de God van liefde 
ons mag inspireren om wat extra 
aandacht te geven aan hen die 
dat ook echt nodig hebben! 

Bert Jan Rozestraten (gedel. voorzitter)

UIT HET BESTUUR STUKJE VAN DE PENNINGMEESTER

Het einde van 2021 nadert, de laat-
ste Overweg ligt alweer voor u. Voor 
de penningmeester een moment om 
terug te kijken maar ook vooruit. Wat 
betreft het afgelopen jaar, ben ik net 
als u de mening toegedaan dat het 
opnieuw een bijzonder jaar is gewor-
den door de corona pandemie, maar 
ook door het vertrek van Kaleab. Het 
is fijn dat er vlot een nieuwe pastoor 
benoemd is.

Onze parochie met al haar vrijwilli-
gers heeft zich er met vallen en op-
staan zo goed en zo kwaad door-
heen geslagen. De collecteopbreng-
sten zijn vanzelfsprekend gedaald 
en nog steeds niet op het niveau van 
2019. Vooral tijdens de uitvaarten 
zijn de inkomsten navenant lager. Dit 
komt door het veel lager aantal kerk-
gangers en veel minder avondwakes.

Binnen de werkgroep actie kerkba-
lans (Greet Borst, Jan Schram en 
Lenny Meijer) zijn we ook weer druk 
bezig met de afronding van 2021. 
Deze maand ontvangen de parochia-
nen die nog niet betaald hebben een 
herinnering om hun bijdrage alsnog 
te voldoen. Sommige mensen vinden 

dit vervelend, soms omdat zij altijd 
al in december betalen, maar soms 
ook omdat ze een betaling doen voor 
twee jaar vanwege de fiscale aftrek. 
Als penningmeester snap ik dat maar 
kan ik dat van een afstand niet zien 
per parochiaan. We kunnen in ieder 
geval melden dat de opbrengst eind 
november stond op circa € 68.000. 
Hiermee is het bedrag van 2020 nog 
niet gehaald.
In januari 2022 krijgt u de nieuwe en-
velop weer in de bus. Als penning-
meester wil ik deze actie van harte 
bij u aanbevelen. Vooral omdat alle 
kosten maar vooral die van de ener-
gieprijzen aanzienlijk stijgen, wil ik de 
hoop uitspreken dat uw bijdrage ook 
iets omhoog kan.

Ik wil u een voorspoedig en gezond 
2022 toewensen en de hoop uitspre-
ken dat de corona pandemie afneemt 
en we weer in een beetje normaal rit-
me komen.

De bankrekeningnummers e.d. vind 
u ook in deze Overweg op de beken-
de plek.

Gerard Veldt, penningmeester

MOV GROEP
De mov-groep organiseert - als de 
omstandigheden het toelaten - in  
het nieuwe jaar weer een aantal  
activiteiten.

Op zondag 13 februari staat er weer 
een BINGO gepland. De bingo begint 
om 13.30 uur en wordt gehouden in 
het Parochiecentrum naast de Pan-
cratiuskerk. In verband met corona is 
het aantal deelnemers beperkt tot 30; 
zo kan iedereen voldoende afstand 
houden. Daarom is opgave tevoren 
dit keer nodig. U kunt zich opgeven 
per e-mail info@castricumvoorethi-
opie.nl of telefonisch bij Lia Hooge-
land 0251 656100. Geef svp ook uw 
eigen telefoonnummer op. Houd de 
dan geldende coronamaatregelen in 
de gaten; denk daarbij aan uw QR-
code en/of een mondkapje. Het is al-
tijd een heel gezellige middag en er 
zijn weer mooie prijzen te winnen!

Zet ook alvast in uw agenda de tra-
ditionele stamppottenmaaltijd in de 
vastentijd. Deze wordt op twee avon-
den gehouden 25 en 26 maart.

VRIJWILLIGERS BEDANKT
Onze parochie heeft circa 250 vrijwil-
ligers die ons op velerlei gebied as-
sisteren bij het reilen en zeilen van 
onze parochie. Er zijn veel vrijwilli-
gers die zelfs meerder functies, taken 
en werkzaamheden verzorgen. 
In juni 2019 was de laatste keer dat 
wij als locatiebestuur de vrijwilligers 
konden bedanken door middel van 
de traditionele vrijwilligersavond. 

Door de corona pandemie is de vrij-
willigersavond van 2020 en 2021 niet 
doorgegaan. Dit neemt natuurlijk niet 
weg dat wij dankbaar zijn voor de on-
misbare steun die wij ontvangen van 
alle vrijwilligers , zonder deze steun 

en inzet zou het allemaal niet lukken. 
Zodra er zich weer kansen voordoen 
om tot een fysieke dankbetuiging te 
komen dan wordt dit weer opgepakt. 
Binnen het locatieteam werd de sug-
gestie gedaan om een klein present-
je te geven. Gezien de toenemen-
de corona besmettingen en het vele 
werk om dit te organiseren is hiervan 
afgezien.

Langs deze weg wil het locatieteam 
iedereen hartelijk danken voor het ve-
le verrichtte werk in deze moeilijke tij-
den, het locatieteam wil de hoop uit-
spreken dat de vrijwilligers ons ook in 
2022 zullen blijven ondersteunen.



VAN DE REDACTIE

21 november stond in het teken van Cecilia  de beschermheilige voor 
kerkmuziek. Een gregoriaanse viering waarbij de kerkgangers konden 
genieten van prachtige muziek van het gemengd koor, weer zo’n kippen-
velmomentje. Agaath Reijnders (alt), Tineke Boogers (sopraan) en Wim 
van der Meer (tenor) van het koor werden gedecoreerd met de gouden 
Gregorius speld en ontvingen een prachtige bos bloemen. 
Ook dirigent Joost Doodeman en organist Ronald Schollaart ontvingen 
van de koorleden een prachtige bos bloemen en een attentie voor “het 
naar een hoger niveau brengen van het koor”. Mooier kun je je toch niet 
wensen in deze tijd. 

Het is voor iedereen weer afzien. Hoe zal ons “normaal” er in de toe-
komst uitzien? Blijf voorzichtig, dat is zeker.

Pastoor Ruben gaat op 19 december voor. Zijn eerste ontmoeting met 
onze gemeenschap en wij wensen hem een mooie tijd met Gods zegen.
Wij wensen u een zalig kerstmis en een vredig 2022.

Uw redactie, Marja van den Brink en José Marsé

Het traditionele oecumenisch 
Kerstvesper met ‘Festival van 
Lezingen en Liederen’ is hopelijk 
op vrijdag 24 december, in de 
Dorpskerk. Het tijdstip is nog niet 
bekend

We vieren daar, 
samen met en-
kele zangers 
van het Litur-
giekoor, het 
‘Festival van 
Lezingen en 
Liederen’ (Fes-
tival of Lessons 
and Carols) 
met lezingen uit het Kerstevangelie, 
afgewisseld met ook Engelse ‘ca-
rols’. De muziek is bewerkt door Dirk 
Zwart.  

De MeditatieKring is maandelijks 
in de Dorpskerk o.l.v. ds. Bert 
Appers. Deze bijeenkomsten zijn 
op vrijdagmiddag 17 december 
2021 en 21 januari 2021, inloop  
15.00 uur; meditatie 15.30-16.30 u.

Het Cultureel Café hoopt in janu-
ari van start te gaan. Het thema 
zal zijn: Vrijheid en verzet in de 
tijd van Willem van Oranje (gods-
dienstvrijheid, gewetensvrijheid en 
politieke vrijheid)

Vrijdag 14 januari 2022 
Inleider: Kees Janse. Titel: Geschied-
kundig overzicht, inclusief Willem van 

Oranje  en op 
vrijdag 28 ja-
nuari 2022, 
Inleider: Fer-
ry Kwee. Titel: 
Hendrik van 
Brederode (de 
grote Geus) 
versus Willem 
van Oranje

Van 15.00 tot 17.00 uur in het Paro-
chiecentrum, Dorpsstraat 113, 1901 
EK Castricum. De bijdrage is € 20,00

Zondag 16 januari 2022 Oecumeni-
sche viering om 10 uur in de Week 
van Gebed voor de Eenheid. 
Het thema voor de komende gebeds-
week luidt ‘Licht in het duister’. 
Locatie nog niet bekend

Tijdens de Week van gebed voor 
eenheid van christenen 2022 staan 
christenen vanuit de hele wereld stil 
bij de ster van Betlehem. De ster 
bracht hen bij Jezus Christus. Jan 
Willem Janse, projectleider bij Missie 
Nederland: “Als christenen worden 
we aangemoedigd om ook als die 
ster te zijn en anderen te wijzen naar 
Jezus. Onze verdeeldheid maakt het 
echter moeilijk om zelf een licht in 

het duister te zijn. Daarom is het be-
langrijk om voor eenheid te blijven 
bidden.”

Kijk op onze website voor nieuwe 
berichten: www.rvkcastricum.nl

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

RAAD VAN KERKEN CASTRICUM 

Op zondag 28 november is de Ad-
vent is begonnen. Hierdoor waren 
er veranderingen in de liturgie. De 
kleur is anders, de adventskaars 
wordt ontstoken en de lezingen en 
gezangen veranderen. Het is een 
tijd van wachten en waken, verwach-
ten en hopen. Zoals psalm 130 zegt: 
Ik wacht de Heer, ik wacht Hem, ik 
hoop op zijn belofte. Stil verbeid ik 
de Heer, meer dan wachters de mor-
gen. Zoals je bijvoorbeeld wacht op 
een trein, op een goede vriend of ie-
mand waar je mee hebt afgesproken. 
Of een nieuwe pastoor waar wij naar 
uitkijken. In de Advent mogen ook wij 
hem begroeten als de nieuwe her-
der. . 

Maar waar wachten we dan op in de 
Advent? Als we wachten is er meest-
al sprake van een leegte. Doe ik nog 
vlug even dit of dat. De Advent is een 
tijd om te oefenen in het omgaan met 
die leegte en je te openen om te kun-
nen ontvangen. In de Advent steken 
we iedere zondag een kaars van de 
adventskrans aan. De krans is rond 
heeft geen begin en eind maar omvat 
alles zoals ook de aarde rond is en 
alles omvat. De vier kaarsen wijzen 
naar de 4 seizoenen en de 4 wind-
richtingen.  

Als het goed is kunnen we met Kerst-
mis in de meeste parochies kennis 
maken met onze nieuwe pastoor. Zo 
is een verlangen vervult na het ver-
trek van pastoor Kaleab. Laten we 
hem alle ruimte geven om te wennen 
aan onze parochies.

Zo kort na het hoogfeest van Kerst-
mis begint het jaar 2022. We kijken 
terug op een jaar waarin veel is ge-
beurd. Een jaar met het coronavirus. 
Velen van u zijn getroffen door de ge-
volgen van dit virus. U allen die de 
gevolgen van het coronavirus onder-
vindt, wens ik heil en zegen. Ook bin-
nen onze parochies was het een jaar 
van veranderingen. Kapelaan Teun 
Warnaar is vertrokken, diaken Jaider 
Chantre-Sánchez is gekomen, dia-
ken Marcel de Haas is in maart zeer 
zwaar getroffen door het coronavirus 
en werkt aan zijn herstel. Onverwacht 
is pastoor Kaleab vertrokken en een 
nieuwe pastoor aangetreden. Een 
roerig jaar.
U allen wens ik mede namens de col-
legae pastores een Zalig Kerstmis en 
heil en zegen in 2022.

Anton Overmars pr.

1,5 JAAR DIACONIE DE GOEDE HERDER

Ruim 1,5 jaar geleden is de werk-
groep Diaconie De Goede Herder ge-
start met haar werkzaamheden. 

De oorsprong ligt bij het bezorgen 
van een bemoedigingsbloemetje bij 
de oudere parochianen tijdens de 
eerste coronaperiode in 2020. Hier-
uit volgde het idee om vanuit de kerk 
meer aandacht te gaan schenken 
aan parochianen, zowel jong als oud. 
In de praktijk komt het er op neer dat 
het met name de ouderen zijn waar-
naar de aandacht uitgaat, omdat van 
de jongeren niet bekend is in hoever-
re zij open staan voor aandacht van-
uit de kerk. Diaken Marcel de Haas is 
gestart met het bezoeken van men-
sen, die hebben aangegeven bezoek 
vanuit de kerk te willen ontvangen. 
Dit heeft door de coronabesmetting 
van diaken Marcel enige tijd stilge-
legen, maar hij is weer voorzichtig 
met zijn werkzaamheden gestart. De 
mensen waarvan bekend is dat zij in 
het ziekenhuis liggen of hebben ge-
legen of zij die een ernstige ziekte 
doormaken, willen wij ook bezoeken 
of een attentie bezorgen, maar dan 
moet dit wel bekend zijn gemaakt bij 
ons. Het bezorgen van bloemetjes is 
gecontinueerd en zowel met Pasen 
als met Kerstmis wordt een bloeme-
tje of plantje aan de oudere parochi-
anen aangeboden vergezeld van een 
passend gedicht.

Nadat een parochiaan is overleden 
en er een partner achterblijft, willen 
wij deze partner gedurende het eer-
ste jaar een of meerdere keren een 
bezoekje brengen, naargelang daar-
aan behoefte bestaat. In de praktijk 
is dit er echter nog niet van geko-
men, mede door de coronasituatie.
Wel wordt inmiddels het gedachte-
niskruisje uit de kerk een jaar na het 
overlijden bij de partner bezorgd met 
daarbij een kaars die eventueel bij 

het kruisje kan branden. Gebleken 
is dat deze handelwijze zeer op prijs 
wordt gesteld. Ook wordt bij deze 
partner in het eerste jaar na overlij-
den een kerstattentie bezorgd.

In situaties dat er financiële nood is 
kan door het Noodfonds worden bij-
gesprongen, zodat onvoorziene uit-
gaven kunnen worden gedaan. Ook 
aan parochianen waarbij (eventueel 
opgemerkt door anderen) eenzaam-
heid bestaat, willen wij aandacht 
gaan schenken.

Wij hebben het al vaker aangegeven, 
maar alleen door ùw hulp bij het aan-
dragen van namen van parochianen, 
kunnen wij in actie komen. Daarom 
nogmaals een dringende oproep aan 
u allen om ons te informeren als u 
meent dat er bij u zelf of bij iemand 
die u kent sprake is van ziekte, finan-
ciële nood of eenzaamheid. 

Alleen samen kunnen wij helpen, 
dus help ons s.v.p. om te helpen.
Zodra een nieuwe pastoor is inge-
werkt, willen wij met hem bespre-
ken welke activiteiten hij ziet voor de 
werkgroep Diaconie. 

Tot slot maken wij bekend dat de 
werkgroep Diaconie voortaan bereik-
baar is op emailadres: 
diaconiedegoedeherder@gmail.com. 
Dit vereenvoudigt de communicatie 
tussen u en de werkgroep Diaconie.

Wij wensen u van harte 
een Zalig Kerstfeest en een 
zo gezond mogelijk 2022.

ADVENT



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, 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 9.15 uur
dinsdag- en donderdagmorgen 
om 09.00 uur

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

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

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

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

DRUKWERK
VHP Drukkers Heemskerk,
tel. 0251 240189 

VERSPREIDING IN BAKKUM
Anneke Bijman, tel. 657807 

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

De Overweg in 2022 zal verschijnen op 
10 februari, 7 april, 2 juni, 4 september, 
10 november en 22 december (o.v.b.). 

INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren 
vóór 25 januari 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

 16/17 okt. e  360
 23/24 okt. e  360
 30/31 okt. e  464
 6/7 nov. e  589 
        (incl. Allerzielen)
 13/14 nov. e  194
 20/21 nov. e  250
 27/28 nov. e  300

COLLECTEN

PAROCHIEBESTUUR  
SAMENWERKINGSVERBAND 
DE HEILIGE FAMILIE, IJMOND NOORD
Ruben Torres, voorzitter
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voor-
zitter, 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
Cor Hienkes en Saskia Bos, lid (Bever-
wijk, 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 

Zaterdag 18 december
10.00 uur

Zondag 19 december
09.15 uur

Pastor Anton Overmars en Diaken Jaider
Koor: Jubilate

Pastoor Ruben Torres
Koor: Gemengd Koor
Orgel: Ronald Schollaart

Vrijdag 24 december
16.00 uur

Vrijdag 24 december
21.00 uur
Kerstavond

Zaterdag 25 december
09.15 uur
Eerste Kerstdag

Zondag 26 december
09.15 uur
Tweede Kerstdag

Margo de Wolf, Gezinsviering
Koor: De Sterretjes 
Gezamenlijke kerken en pastores  

Viering te volgen via Livestream: 
Katholieke Kerk regio 0251 - YouTube:
www.youtube.com/c/KatholiekeKerk
regio0251/videos

Pastor Anton Overmars
Koor: Jubilate

Pastoor Ruben Torres en 
Diaken Marcel de Haas
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters

Vrijdag 31 december
19.00 uur

Zaterdag 1 januari 2022
10.00 uur

Zondag 2 januari
09.15 uur

Pastoor Ruben Torres en 
Diaken Marcel de Haas
Koor: Jubilate

Pastoor Ruben Torres
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters

Vicaris Gerard Bruggink
Koor: Gemengd Koor

Zaterdag 8 januari
19.00 uur

Zondag 9 januari
09.15 uur

Father Mathew
Zang: Annie van Assendelft en Ria Peters

Rector Jeroen de Wit
Koor: Heren Koor

Zaterdag 15 januari
19.00 uur

Zondag 16 januari
09.15 uur

Pastor Anton Overmars
Zang: Jubilate

Pastoor Ruben Torres
Koor: Gemengd Koor

Zaterdag 22 januari
19.00 uur

Zondag 23 januari
09.15 uur

Father Mathew
Zang: Annie van Assendelft en Ria Peters

Pastor Anton Overmars
Koor: Cantare

Zaterdag 29 januari
19.00 uur

Zondag 30 januari
09.15 uur

Pastoor Ruben Torres
Koor: Jubilate

Vicaris Gerard Bruggink
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters

Zaterdag 5 februari
19.00 uur

Zondag 6 februari
09.15 uur

Pastoor Ruben Torres
Koor: Jubilate

Woord- en Communiedienst
Diaken Marcel de Haas
Koor: Gemengd Koor

Zaterdag 12 februari
19.00 uur

Zondag 13 februari
09.15 uur

Father Mathew
Koor: Inzinggroep

Pastoor Ruben Torres
Koor: Heren Koor

Zaterdag 19 februari
19.00 uur

Zondag 20 februari
09.15 uur

Pastor Anton Overmars
Koor: Jubilate

Vicaris Gerard Bruggink
Koor: Gemengd Koor

Wij hebben afscheid moeten nemen 
van de volgende parochianen:
3 nov. Maria Kaandorp-Brockhoff (89)
 Prof. Mr. Oudln. 1, P'merend
4 nov. Piet de Nijs (86)
 Stetweg 7, Castricum
13 nov. Annie Scheerman-Wouters (87)
 De Santmark, Castricum
15 nov. Piet Neelissen (86)
 Duinweg 15, Bakkum
21 nov. Henk Scheerman (68)
 Madeweg 3, Bakkum
28 nov. Wim Baltus (90)
 Burg. Mooijstr. 30A,

Dat zij mogen rusten in vrede

OVERLEDENEN

KERSTBOOM

BEDANKT!

Hierbij willen wij Mevr. J. Splint-
v.d. Bosch, hartelijk danken voor 
het bezorgen van het parochie-
blad. Wij wensen u het allerbes-
te toe.

Namens de werkgroep
Verspreiding van de Overweg, 
Sjaak Tiebie

MEDEDELING BAKKUMS CONTACT
De vrees die velen hadden is bewaar-
heid. De Rijksoverheid heeft in het 
kader van de Covid-19 Coronapan-
demie op vrijdag 26 november 2021 
nieuwe maatregelen afgekondigd en 
de bestaande voorschriften verlengd.

Dit betekent concreet:
De geplande start van de klaverjas-
middagen op woensdag 5 januari 
2022 in de Parochiezaal van de  
St. Pancratius gaat NIET door, 
hoort zegt het voort!!!!!

Gelukkig!!! Er staat weer een kerst-
boom op het kerkplein van de Pan-
cratius kerk. Helaas gaat de kerstsa-
menzang dit jaar niet door vanwege 
corona en is de boom niet versierd.

Wat zou het leuk zijn als er toch 
iets in de boom komt te hangen!
Alle inwoners van Castricum worden 
in de gelegenheid gesteld om, wan-
neer het hen uitkomt iets in de boom 
te hangen, zodat hij toch kan stralen in 
de donkere dagen voor kerstmis.  Wij 
hopen dat iedereen zijn best zal doen 
om zijn omgeving te verlichten, vooral 
in deze voor velen moeilijke tijden.

Wij wensen u allen desondanks een 
zinvolle voorbereiding op de Kerst-
dagen en Oud en Nieuw. Alle goeds 
voor iedereen!  Blijf voorzichtig!

Met vriendelijke groeten,
Vrijwilligers Bakkums Contact 


