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CARITAS BINNEN ONZE PAROCHIE
“DE GOEDE HERDER”
Zoals reeds eerder aangegeven
zijn wij, Dik Wokke
en Ton Borst verantwoordelijk voor
Caritas binnen
onze parochie.
Na enige activiteiten voor de regio
te hebben opgepakt willen wij ons
nu specifiek in onze parochie richten
op Caritas. Dit is een groot werkgebied met als kernactiviteit zorg voor
onze medeparochianen. Hierbij moet
u denken aan het houden van contact met eenzame en of zieke parochianen die onze aandacht behoeven. Wij kunnen stellen: er is veel stille eenzaamheid, dit met name omdat de ouderen tot zeer hoge leeftijd

thuis moeten wonen en er geen uitweg meer is naar, zoals het vroeger
was, het “bejaardenhuis”. Ook parochianen die wel worden opgenomen
maar verdwijnen in “zorginstellingen“
(ver) buiten Castricum of in het ziekenhuis worden opgenomen moeten
op onze aandacht kunnen blijven rekenen. Wij willen dit met u hulp deze winter weer zien te organiseren
en op te starten. Daarom hebben wij
uw hulp nodig voor kleine hand- en
spandiensten rond deze activiteit.
Doet u met ons mee, graag uw reactie naar a.w.j.borst@gmail.com of
0651609015. Laat uw hart spreken en
neem initiatief tot deelname aan deze
activiteit.
Ton Borst en Dik Wokke

NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE
WEBSITE VAN ONZE PAROCHIE
WWW.PAROCHIEDEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL

VANUIT HET LOCATIETEAM
Inmiddels is
het team Kerkbalans de afgelopen periode druk geweest met het
verzorgen en
het coördineren van de actie. Naast hen
hebben vele
vrijwilligers ook
hun steentje
bijgedragen
door de bezorging van de enveloppen
Allen hartelijk dank hiervoor en wij hopen dat de opbrengst in ieder geval
gelijk blijft als de opbrengst van 2018.
“Geef aan uw kerk”.
Per 7 januari 2019 is de heer Piet
Kloes, mede gedwongen door zijn
gezondheid, gestopt met zijn werk
als hoofdkoster. Wij zijn dankbaar
voor zijn inzet en functioneren in de
afgelopen jaren. Heel hartelijk dank
hiervoor Piet. Het stokje heb je overgedragen aan de heer Frans Hendriks.
Inmiddels is onze diaken Marcel de
Haas, alweer geruime tijd niet aan
het werk.

Het zal nog wel enkele tijd in beslag
nemen voordat hij terugkomt.
Wij wensen hem van harte beterschap toe.

Piet van der Horst
Secretaris

15e jaargang
nummer 1
Februari 2018

UIT HET BESTUUR
Tegen de achtergrond van de fel
bekritiseerde Nashville-verklaring leest kapelaan Teun Warnaar
een tekst uit de eerste brief van
de Apostel Johannes over de liefde van God voor de mensen. We
kunnen er zeker van zijn dat onze
band met God waarachtig is als
ons leven wordt gekenmerkt door
goede daden en liefde voor de
medemens.
EVALUATIE VIERINGEN KERST
EN OUD- EN NIEUW
Onze pastores en diaken tonen
zich bijzonder content met het
verloop van de vieringen tijdens
Kerst en Oud- en Nieuw. Alle vieringen zijn goed verlopen en de
opkomst was zelfs beter dan vorig jaar. Ook de nieuwjaarsrecepties in onze parochies waren levendig en een feest van ontmoeting. Mag daarmee de toon gezet
zijn voor 2019: ‘aandacht krijg je
door het te geven!’
HULPBISSCHOP WORDT BISSCHOP-COADJUTOR
Vlak voor de jaarwisseling ontvingen wij een brief van Mgr. J.M.
Punt, waarin hij meedeelde dat de
hulpbisschop, Mgr. Dr. Jan Hendriks door Paus Franciscus is benoemd tot bisschop-coadjutor. Dit
betekent dat hij wel hulpbisschop
blijft, maar nu met recht van opvolging. Uiterlijk over twee jaar,
als bisschop Punt de leeftijd van
75 jaar bereikt, zal hulpbisschop
Hendriks hem opvolgen. Ik citeer
even wat bovenaan de persoonlijke blog Arsacal van de bisschopcoadjutor staat: ‘Doe maar wat
Hij u zeggen zal, is Maria’s woord
aan ons. Dus: wees niet bang en
probeer te volbrengen wat Hij in
je hart heeft gelegd’. Gegeven de
tijd waarin wij als katholieke gelovigen trachten de juiste wegen te
vinden, is voor een functie als toekomstig bisschop met veel verant-

woordelijkheden inderdaad durf
en moed nodig. Wij hebben Mgr.
Hendriks leren kennen als een blijmoedig mens en dus wensen wij
hem in zijn nieuwe rol zeker ook
veel genoegen en plezier. Langs
deze weg willen wij als locatieteam
Heemskerk en bestuur van het samenwerkingsverband Heemskerk/
Castricum/Uitgeest Mgr. Hendriks
van harte gelukwensen met deze
vooraanstaande benoeming!
ACTIE KERKBALANS
De jaarlijkse Actie Kerkbalans is
weer van start gegaan en de acceptgirokaarten zijn weer aan onze parochianen bezorgd. U wordt
van harte uitgenodigd ook dit jaar
mee te doen of om wellicht na
een pauze uw kerkbijdrage weer
te hervatten. Met uw bijdrage kunnen wij ook in 2019 weer financieel vooruit. Voor dit jaar is het
thema ‘Geef voor je kerk’. Geloof
en kerk geven je verdieping! Samen met anderen bidden, zingen
en luisteren. Dankbaar zijn voor al
het goede dat je mag overkomen.
Vergeving vragen voor de dingen
die niet helemaal goed gingen.
Maar ook samen met anderen
troost vinden als er donkerte op
je pad komt. Een kaarsje bij Maria voor die overleden dierbare. De
warmte, de fijne sfeer, uiting geven aan je saamhorigheidsgevoel.
Omzien naar elkaar, dat is wat de
kerk tot een prachtige gemeenschap maakt. Natuurlijk wil je daar
bij horen en tegelijk ook je financiële verantwoordelijkheid nemen.
Dus geef voor uw kerk, ieder naar
eigen draagkracht. Hartelijk dank
voor uw bijdrage in 2019!
Het bestuur van het samenwerkingsverband komt op woensdag
6 maart bijeen.
Bert Jan Rozestraten,
Gedelegeerd voorzitter

VASTENMAALTIJD

Piet Kloes, er wordt zelfs gedacht dat
de kerk van Piet is. Zoveel jaar koster,
dan voelt het ook zo, het is ook
“zijn kerk”.

Op 29 maart wordt er door de MOV een vastenmaaltijd georganiseerd. De opbrengst
komt geheel ten goede voor het lunchproject
in Ethiopië. U kunt zich tot uiterlijk 26 maart
hiervoor opgeven. De vastenmaaltijd wordt
gehouden in het parochiehuis. Vanaf 17.30
bent u van harte welkom. Op 18.00 gaan wij
aan tafel. De kosten zijn zet net als voorgaande jaren € 15,- per persoon.
U kunt zich telefonisch of via de email aanmelden bij Yvonne Brakenhoff. Het telefoonnummer is 06-37654557 of via het emailadres
jwbrakenhoff51@hotmail.com.

MEEZINGEN MET THE PASSION?
Na drie prachtige uitvoeringen met verschillende koren heeft dirigente
Marieke Zondervan ervoor gekozen dit jaar een projectkoor samen te
stellen voor de uitvoering van een eigentijdse versie van The Passion.
Voor dit projectkoor worden leden gezocht (vanaf 12 jaar).
The Passion zal worden uitgevoerd op zondagmiddag 14 april in de R.K.
Pancratiuskerk in Castricum.
Er zijn 7 repetities op vrijdagavond om 19.30 uur. De eerste repetitie is
1 maart 2019.
Van de deelnemers wordt een bijdrage van 20 euro gevraagd.
Zangers en zangeressen die graag mee willen zingen worden uitgenodigd zich vóór 22 februari op te geven op e-mailadres: passion-project@hotmail.com. Hier is ook alle overige informatie te verkrijgen.

NIEUWS VANUIT JPC

NIEUWJAARSDINER
Op 5 januari hadden we een Nieuwjaars diner met JPC. Iedereen had
lekker gekookt en zich weer van zijn
goede kant weer laten zien in de keuken. Om half 7 hebben we met zijn
allen het glas geheven en geproost
op het nieuwe jaar. We begonnen
met een heerlijke soep. We hadden
hartige taart en risotto als hoofdgerecht en eindigden met een lekker
dessert. Na het diner hebben we met
z’n allen een drankje gedaan op de
zolder om de avond af te sluiten.
Lijkt het je ook leuk om een keer
langs te komen bij JPC? Dat kan!
Mail dan naar: info.jpc15plus@gmail.
com en kijk voor een sfeerimpressie
op onze facebook-pagina: www.facebook.com/jpc15plus
Namens JPC 15+
Tom Hoogenbosch

OPEN AVOND JPC 15+
Op zaterdagavond 2 maart wordt er
een open avond georganiseerd door
JPC 15+, de jongerengroep van parochie De Goede Herder! Met JPC

15+ komen we elke twee weken op
zaterdagavond vanaf 19.45 bij elkaar
op de zolder van het parochiehuis
(het gebouw dat aan de Pancratiuskerk gekoppeld is). Elke keer is er
een programma, zoals muziekavond,
bakavond, of een quiz. Daarna drinken we nog gezellig een drankje met
elkaar. Iedereen is welkom om een
kijkje te nemen op de open avond!
Dus ben jij of ken jij iemand tussen
15 en 25 jaar oud die het leuk lijkt om
langs te komen? Meld je aan door
een mailtje te sturen naar info.jpc15plus@gmail.com en kijk voor een
sfeerimpressie van JPC 15+ op onze facebook-pagina: www.facebook.
com/jpc15plus. We zien jullie graag
tegemoet bij JPC 15+
BEZINNINGSVIERING
Op zaterdagavond 23 maart organiseert JPC 15+ een kerkdienst voor
jong en oud! Het zal iets anders worden dan een normale eucharistieviering, want het zal een bezinningsviering zijn. In deze viering is er gelegenheid om bij sfeervol kaarslicht
momenten van rust en bezinning te
creëren. Er worden ervaringen gedeeld, muziek gemaakt en aan het
eind van de viering is er gelegenheid
om op de JPC-zolder samen wat te
drinken en na te praten!
Iedereen is van harte welkom en
we willen in het speciaal alle jongeren uitnodigen voor deze viering! De
dienst is op 23 maart en begint om
19.00u. Wij zien u allen graag tegemoet in de Pancratiuskerk.

KOSTBAAR
Heb iets dat niet te koop is
Maar van onschatbare waarde
Dat is mijn geloof in God
Wat ik nodig heb op aarde
Ik draag het altijd bij me
’t is nooit bij mij vandaan
Het is er als ik het nodig heb

Dus hoef niet ver te gaan.
Het geeft mij vreugde en blijheid
Het sterkt mij in verdriet
Het geeft mij kracht te dragen
Waarmee God mij voorziet.
Annie Assendelft

DE STILLE OMGANG......

IN DE NACHT VAN 17 OP 17 MAART 2019
De intentie van deze Stille Omgang
luidt: “Vreugde is het onfeilbare teken
van God”
Dit jaar, het 138ste
jaar van de Stille
Omgang, worden
er wederom uit het
hele land tegen
de vijfduizend bedevaartgangers
verwacht, die de
traditie voortzetten, die in het jaar
1345 na het zogenaamde “Mirakel
van Amsterdam” is
ontstaan. Vele katholieken, maar inmiddels ook protestantse medechristenen trekken deze nacht in de veertigdagentijd (tijd
voor Pasen) naar Amsterdam om ieder op eigen wijze en in stilte door de
stad de route te lopen en Eucharistie
te vieren. Uniek aan deze tocht zijn de
stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden
gelovigen. Steeds meer groepen van
jongeren ondernemen de tocht, maar
dan vaak van grote afstand te voet of
per fiets.
In deze tijd wordt de Stille Omgang
pluriform beleefd: voor sommigen als
een verering van Christus in de gedaante van het brood. Voor anderen
als een activiteit in de veertigdagentijd, de tijd voor Pasen met een eigen
vaak heel persoonlijke intentie. Voor
weer anderen, met name de jongeren, als een onderdeel van een groter

en gemeenschappelijk project waarin
gebeden en gemediteerd wordt, afgewisseld met muziek en waar ruimte
is voor een gezellige maaltijd voorafgaand aan de nachtelijke Omgang.
Er zijn drie manieren om aan dit evenement deel te nemen.
1. lopend heen (35 km) en terug met
de bus. Vertrek om 14.00 uur vanaf de Brink in Castricum; om 15.00
wordt in de R.K. Kerk te Uitgeest de
pelgrimszegen gegeven, waarna de
voettocht naar Amsterdam begint.
2. heen en terug met de bus. Vertrek
om 20.00 uur vanaf de Brink in Castricum; om 20.30 uur is er in de R.K.
Kerk te Uitgeest een korte dienst,
waarna om 20.45 uur naar Amsterdam wordt vertrokken.
3. met de trein van Castricum naar
Zaandam en om 18.50 uur vanaf het
Inntel Hotel lopend verder (8 km) en
terug met de bus.
Om 22.15 uur begint de eucharistieviering in de Kruitberg aan het Singel. Aansluitend is er om 23.30 uur
de start van de Stille Omgang. Na afloop is er gelegenheid voor een consumptie in de Lutherse Kerk aan het
Spui. Vertrek naar Castricum om circa 01.15 uur.
De kosten bedragen € 15,00;
graag gepast te betalen in de bus.
De consumpties zijn voor eigen
rekening;zorg voor wat klein geld.
Indien u aan de Stille Omgang wilt
deelnemen, neem dan contact op
met Jan Kamphuys via zijn email:
jankamphuys@hotmail.com.

PROGRAMMA GEMENGD KOOR
Zondag 20 januari
Missa Pontificalis: Perosi,
Ave Verum: Jenkins,
Laudate Dominum: Voesten
Zondag 3 februari
Messe Breve: Gounod,
O Salutaris: Gounod,
Jubilate Deo: Jones
Zondag 17 februari
Missa in G: Caldara,
O Salutaris: Anerio,
Cantate Domino: Pitoni

Zondag 21 april Pasen
Missa Brevis: De Haan,
Surrexit Chr.: Anerio,
Halleluja: Händel,
Lauda Jerusalem: Lalande
Zo 5 mei
Missa in C: NN
Jubilate Deo: Jones
Ave Maria: Caccini
Zo 19 mei
Missa Pontificalis: Perosi
Terra Tremuit: Gruber
Ave Maria: Elgar

Zondag 3 maart
Kleine Orgelmesse: J.Haydn,
Ave Verum: E. Elgar,
Oh Lord My God: Wesley

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

Zondag 17 maart
Choral Messe: Bruckner,
Vexilla Regis: Liszt,
Adoramus Te: Dubois

Zo. 9 juni Pinksteren
Missa Brevis in B: Mozart
Ave Verum: Mozart
Veni Sancte Spiritus: Mozart

Zondag 7 april
Messe à 3 Voix: Dodement,
Oh Bone Jesu: Ingegneri,
Adoramus Te: Dubois

Zo. 7 juli
Messe in D Dur: Gruber
Offertorium: Gruber
Tantum Ergo: Widor

(Wijzigingen zijn voorbehouden)

ACTIVITEITEN RAAD VAN
KERKEN CASTRICUM
PSALMENVESPER
Op zaterdag 16 februari 2019 is
er om 17 uur in de Dorpskerk
een oecumenisch vesper met als
Thema Nieuw Begin. Voorganger:
Ron Hopman
Centraal zullen enkele psalmen
staan die te zien zijn in de Dorpskerk op de expositie over Psalmen
geschilderd door Henk Pietersma.
De vesper wordt voorafgegaan
door een liedmiddag waaraan
meegewerkt zal worden door het
Liturgiekoor o.l.v. Jelle Jan Klinkert en Jubilate o.l.v. Tom Berkhout.
Vanaf 13.30 uur is iedereen welkom om de liederen in te studeren
en mee te zingen die aan het eind
van de middag om 17 uur in de
vesper zullen worden gezongen.
Voor de muziek wordt een kleine
bijdrage van 5 gevraagd.
Opgeven bij jellejan@jjklinkert.nl

ïnvloed wordt door wat je weet
en hoe je denkt over ‘goed’ en
‘kwaad’. Het is vast herkenbaar. Je
staat in de supermarkt en je vraagt
je af: “Wat eten we vanavond?” Je
hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. Bij elk
schap moeten keuzes gemaakt
worden, en het is geen gemakkelijke afweging tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk,
diervriendelijk en eerlijk voor de
producent. Het palet aan keurmerken kan helpen, maar zorgt ook
voor verwarring.

WORKSHOP ‘GOD IN DE SUPERMARKT’

De workshop “God in de supermarkt” verkent de keuzes die we
maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader. De bijeenkomsten zijn actief, sociaal, informatief
en gaan in een hoog tempo een
serieuze maar niet te zware dialoog aan.
We gebruiken veel materiaal uit actuele documentaires en websites.

De supermarkt wordt meer en
meer de plek waar je gedrag be-

DATUM
Datum :
Tijd
:
Plaats :
Bijdrage :

vrijdag 22 februari 2019
19.30 uur
Parochiecentrum
5 (inclusief koffie/thee)

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.
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
14 februari: moeder de vrouw
14 maart: vluchtelingen
Misschien is het wat voor u? U kunt
altijd een keer komen kijken. U bent
van harte welkom!

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

Op 14 januari is er een groepje jongeren namens de parochies vertrokken naar Panama. Jet Bakker en Danielle Vellema namens Heemskerk,
Marya Bötticher namens Uitgeest en
Jeroen Vergouw namens Castricum
en Uitgeest. Om in Panama de wereld jongeren dagen te beleven met
jongeren van over de hele wereld.
AANKOMST IN SONÁ
Na middernacht zijn wij na ruim 16
uur reizen eindelijk aangekomen in
Soná. Dit is de eerste plaats die wij
hebben aangedaan als pelgrim. Voor
deze aankomst was het hele dorp
nog opgebleven en werden wij dan
ook hartelijk verwelkomt met dans,
muziek en ontzettend veel gejuich.
Het is onbeschrijflijk hoe enthousiast
deze mensen waren. Na onze komst
zijn wij ingedeeld bij gastgezinnen.
Dit was voor ons allemaal een bijzondere ervaring. Vooral omdat dit
met een gastvrijheid was die wij nog
nooit eerder hebben meegemaakt.
Er waren bijvoorbeeld families die op
de grond sliepen omdat ze hun bed
hadden afgestaan aan de pelgrims.
DIENSTBAARHEID
Buiten de gastvrijheid die de lokale
bevolking bood. Bleek uit veel van
wat zij deden een gigantische dienstbaarheid. Dienstbaarheid naar ons
als pelgrims, naar elkaar en naar
God. Iedereen kan bij elkaar terecht.
Mensen zijn vaak familie of vrienden
van elkaar. Dat maakt dat er vaak
meerdere mensen van een familie
en/of vrienden bij elkaar inwonen.
Ook merkten wij dat ze niets aan het
toeval over wilden laten. Alles, maar
dan ook alles moest tot in de puntjes
geregeld zijn. Om ons te verzorgen
en beveiligen was er veel brandweer
en politie op de been, die je overal
zag. Tegelijkertijd stond er altijd een
ambulance paraat voor het geval
dat... maar gelukkig hebben wij daar
geen gebruik van hoeven maken. De
dienstbaarheid naar God zie je terug
in de toewijding in de kerkdiensten,
de mooie versieringen, veel muziek
en dans. Maar ook de gehele gemeenschap hierin samen. De kerk in
Panama is iets dat mensen met
elkaar verbindt en waar men met

elkaar kracht uit put. In reguliere vieringen waarin wij als pelgrims niet
aansluiten waren veelal alle plaatsen
in de kerk bezet.
SLOT
Ook een van de hoogtepunten was
natuurlijk de aankomst van paus
Franciscus in Panama. Dit was iets
waar de lokale bevolking en wij als
pelgrims lang naar uit hebben gekeken. Wij hebben dan ook mooie
momenten gehad met alle jongeren
van over de hele wereld. Zo hadden
wij de opening door de paus op 24
januari, waarin hij ons toesprak en
om eens na te denken over wat het
voor jou betekent dat Maria gezegd
heeft: Heer, hier ben ik om U te dienen. Maar ook een mooie kruisweg
samen met de Paus, een aanbidding
van heer Jezus en uiteraard de afsluitende Heilige Eucharistie. Waar wij
voorafgaand allemaal een nacht hebben doorgebracht in het open veld.
Tijdens de preek benadrukte de Paus
dat de jongeren niet de kerk van de
toekomst zijn, maar de kerk van vandaag.
Al met al kunnen wij terugkijken op
een mooie onvergetelijke ervaring.
Wij nemen u dan ook graag mee in
onze reis tijdens onze presentaties
die wij zullen verzorgen in de parochies. De data zijn:
Zondag 24 februari tijdens de eucharistie van 10:30 uur in Castricum;
Zondag 3 maart na de eucharistie
van 09:00 uur in Uitgeest;
Zondag 10 maart na de eucharistie van 11:00 uur in de Maria kerk in
emskerk.
Jeroen Vergouw

HARTELIJK DANK

THUISCOMMUNIE
Voor mensen die niet naar de kerk
kunnen, omwille van ziekte of lichamelijke zwakte, is het mogelijk
de heilige communie thuis te krijgen. De communie geeft kracht
aan onze 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 0251-838124

REISVERSLAG WERELD JONGEREN
DAGEN PANAMA 2019

AANMELDING
VOOR DE DOOP
Ouders die hun kind willen laten
dopen, kunnen contact opnemen
met pastoor Kaleab,
tel. 0251-838124
of email: pastoorkaleab@
degoedeherdercastricum.nl

Op zondag 16 december was in onze kerk de kerstsamenzang. Na afloop
wordt er altijd een deurcollecte gehouden voor een goed doel. Dit jaar mocht
de MOV-groep deze collecte houden. We hebben een mooi bedrag van
€429,- opgehaald. Met dit bedrag kunnen we de nieuwe keuken inrichten, die
op 29 december is opgeleverd.
De opbrengst van het oud papier over 2018 heeft een bedrag van € 1757,35
opgebracht. Hiervoor onze hartelijke dank. Er is een stijgende lijn in het aantal kilo’s en merkten dat vijf containers eigenlijk te kort is. Er staan sinds 1 januari zes containers waar u het oud papier in kunt doen. Wij hopen ook voor
komend jaar een mooi bedrag bij elkaar te sparen. Het geld komt ten goede
aan het lunchproject voor de schoolkinderen.

Namens de MOV-groep
Yvonne Brakenhoff

ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN
Zaterdag 2 februari
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zondag 3 februari
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Gemengd Koor

Zaterdag 9 februari
19.00 uur

Kapelaan Teun Warnaar
Heren Koor

Zondag 10 februari
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Jubilate

Zaterdag 16 februari
19.00 uur
Woord- en Communie of
Eucharistieviering

Diaken Marcel de Haas of
Kapelaan Teun Warnaar
Samenzang

Zondag 17 februari
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Gemengd Koor

Zaterdag 23 februari
19.00 uur

Kapelaan Teun Warnaar
Cantare

Zondag 24 februari
10.30 uur

Kapelaan Teun Warnaar
Samenzang

Zaterdag 2 maart
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Inzinggroep

Zondag 3 maart
10.30 uur
Woord- en Communie

Diaken Marcel de Haas
Gemengd Koor

Woensdag 6 maart
Aswoensdag
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Jubilate

Zaterdag 9 maart
19.00 uur

Kapelaan Teun Warnaar
Samenzang

1e zondag v.d. Vasten
Zondag 10 maart
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Heren Koor

Zaterdag 16 maart
19.00 uur
Woord- en Communie

Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Zondag 17 maart
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Gemengd Koor

Zaterdag 23 maart
19.00 uur
Bezinningsviering, met
speciale uitnodiging aan
jongeren

Kapelaan Teun Warnaar
en JPC 15+

OVERLEDENEN
Wij hebben afscheid
moeten nemen van de
volgende parochianen:
Jan Welboren (88)
de Santmark 1, kamer 310
1901 WZ Castricum
25 dec. Mies Oudejans (96)
De Santmark 12
1901 WZ Castricum
4 jan.
Loes Hof-Pijnenburg (78)
Bachstraat 32
1901 VN Castricum
9 jan.
Margaretha de Zeeuw (91)
Prof. Winklerlaan 71
1901 KT Castricum

WIJZIGINGEN
Adreswijziging of Overweg
niet meer ontvangen of kerkbalans:
ledenadministratie
@degoedeherdercastricum.nl

13 dec.

COLLECTEN

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

25 november
2 december
9 december
16 december
25 december
30 december
2 januari
6 januari
13 januari

e€
e
e
e
e€
e
e
e
e

295
409
537
237
3.620
305
320
481
250

Hierbij willen wij de familie
Buijsman-Warmerdam hartelijk
danken voor het bezorgen van het
parochieblad.
Wij wensen u het allerbeste toe.
Namens de werkgroep verspreiding de Overweg,
Sjaak Tiebie

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

(Zomertijd gaat in)
Zondag 24 maart
10.30 uur
Woord- en Communie

Diaken Marcel de Haas
Cantare

Zaterdag 30 maart
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Schola Cantorum

Zondag 31 maart
10.30 uur

Kapelaan Teun Warnaar
Jubilate

Zaterdag 6 april
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zondag 7 april
10.30 uur
Woord- en Communie

Diaken Marcel de Haas
Gemengd Koor

Zaterdag 13 april
19.00 uur

Voorganger nog niet bekend
Inzinggroep

Palmzondag
Zondag 14 april
10.30 uur

Voorganger nog niet bekend
Heren Koor

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
Gerard Veldt, penningmeester
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

VERSPREIDING IN BAKKUM
Anneke Bijman, tel. 657807
VERSPREIDING IN CASTRICUM
Sjaak Tiebie, tel. 830 475
De Overweg zal in 2019 verschijnen op
11 april, 9 juni, 11 september, 6 november en 18 december.
INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren
vóór 26 maart 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 website waarin dus ook alle artikelen letterlijk worden opgenomen.
ZIE OOK ONZE WEBSITE:
WWW.DEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL

