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• Orgelconcert op 15 juni

• Pinksterviering met  
Gemengd Koor

• 29 juni viering  
Jan Bus 50 jaar priester

• Zinnige zomeravonden  
met een mooie films in  
juli en augustus

• Open monumentendagen  
op 14 september

IN DIT NUMMER
Met het voltallige bestuur van de 
Stichting “RKVV DEM steunt Ethi-
opië”, inclusief pastoor Kaleab, 
zijn we net terug van een verblijf 
van tien dagen in dit bijzondere 
Afrikaanse land. Voor sommige 
bestuursleden was het de acht-
ste keer dat zij de projecten in 
Ethiopië mochten bezoeken. Sa-
men met Yvonne en Jan Braken-
hoff mocht ook namens de MOV 
groep Castricum de opgeleverde 
keuken en sanitairgebouwen van 
de school Biruh Tesfa worden ge-
inspecteerd. Prachtig om te erva-
ren hoe de deelnemers van on-
ze schoolprojecten, de projecten 
voor gehandicapten, de nonnen 
van de congregatie van Ursulij-
nen in Tullo en Addis Abeba onze 
aanwezigheid om prijs stelden. 
Door hen werd benadrukt: ‘na-
tuurlijk financiële steun is belang-
rijk, maar dat jullie ook de moeite 
nemen om ons op te zoeken stel-
len we zeer op prijs!’ Ons traditi-
onele bezoek aan de gastvrije fa-
milie (en buren) van pastoor Kale-
ab was zoals immer zeer gezellig 
en voelt ook voor ons een beetje 
als ‘thuiskomen’.  Gesterkt door 
‘de goede Geest’ die ons tijdens 
onze reis naar Ethiopië heeft ver-
gezeld, gaan 
we ons op-
maken voor 
het aanstaan-
de Pinkster-
feest. 

START ONDERHOUDS- 
WERKZAAMHEDEN  
LAURENTIUSKERK
Op maandag 6 mei heeft een 
startbespreking plaatsgevon-
den met aannemer Akerbouw 
uit Uitgeest. Dit bedrijf zal van-
af maandag 3 juni het geplande 
onderhoud van de Heemskerk-
se Laurentiuskerk gaan uitvoe-
ren. De doorlooptijd is 16 weken 
(zonder rekening te houden met 
de bouwvakantie). De voorgeno-
men restauratie van de glas-in-
lood ramen wordt een separaat 
project. Na het opknappen van 
de klokkentoren van de Mariakerk 
in Heemskerk mag na verkregen 
goedkeuring van de staf van het 
bisdom nu het groot onderhoud 
aan de Laurentiuskerk uitgevoerd 
gaan worden. Sluiting van een 
kerk in Heemskerk is daarmee 
de eerstkomende jaren niet aan 
de orde, maar we moeten ons op 
verzoek van het bisdom wel gaan 
voorbereiden op de vraag welke 
Heemskerkse kerk in de toekomst 
de regiofunctie zal krijgen. Het 

antwoord op deze vraag is beslist 
niet eenvoudig en vereist ook tij-
dig overleg en afstemming met 
de Heemskerkse parochianen. 
Het locatieteam Heemskerk gaat 
in samenwerking met het bestuur 
van het samenwerkingsverband 
een stappenplan uitwerken en zal 
daarbij ook externe deskundig-
heid gaan inroepen.

GOEDKEURING REKENING  
& VERANTWOORDING 2018
Tijdens de vergadering van 16 
april jl. werd tevens de Reke-
ning & Verantwoording 2018 van 
de Castricumse parochie goed-
gekeurd. Toch elk jaar weer een 
‘kunststukje’ om het ruim twin-
tig pagina’s tellende boekwerk 
zorgvuldig samen te stellen. Cha-
peau aan de heren Cees van der 
Laan, Gerard Veldt en Piet van 
der Horst voor de eendrachtige 
samenwerking en de wijze waar-
op zij zich het afgelopen boekjaar 
van hun financiële verantwoorde-
lijkheden hebben gekweten!

VERNIEUWING PCI BESTUUR
Door het recente vertrek van 
voorzitter Gerard Anink (verhui-
zing naar Brabant) en secretaris 
Richard Numan (theologiestudie) 
ontstonden er vacatures in het 
overkoepelende PCI bestuur. Ton 
Borst (Castricum) heeft onlangs 
de positie van secretaris opge-
pakt. Kees van Montfort (Heems-
kerk) heeft spontaan aangeboden 
de rol van voorzitter op zich te ne-
men. Samen met penningmees-
ter Bas Admiraal (Uitgeest) is het 
bestuur van de PCI daarmee weer 
compleet. Wij wensen alle heren 
veel succes toe met de uitvoering 
van hun diaconale taken en ver-
trouwen op een goede samen-
werking met de lokale caritas in-
stellingen (LCI’s)!

ZOMERVAKANTIE IN 
AANTOCHT
Deze editie van Overweg is de 
laatste editie voor het aanbreken 
van de zomervakantie. Wij dan-
ken de redactie van de Overweg 
voor alle geleverde inspanningen! 
Wij hopen op een fraaie zomer 
en wensen u alvast veel plezier 
en genoegen tijdens de komende 
zomermaanden! 

Het bestuur van het samenwer-
kingsverband komt op woensdag 
29 mei bijeen.

Bert Jan Rozestraten,
Gedelegeerd voorzitter

UIT HET BESTUUR

NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE 
WEBSITE VAN ONZE PAROCHIE

WWW.PAROCHIEDEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL

Op 14 mei 2019 hebben wij een huur-
overeenkomst getekend met de Kin-
deropvang “De Wonderberk BV” voor 
het gebruik van een gedeelte van de 
oude kleuterschool. Tot november vo-
rig jaar werd de ruimte verhuurd aan 
de Springplank voor hun activiteiten 
voor opvang van peuters maar deze 
partij moest vanwege de financiën de 
huur opzeggen. De Wonderberk is ge-
huisvest in meerdere plaatsen en ver-
zorgt kinder- en naschoolse opvang. 
Na de nodige aanpassingen in het ge-
bouw zullen zij vanaf 1 juli 2019 hun 
activiteiten gaan oppakken.

Op 28 juni 2019 is het vijftig jaar ge-
leden dat Pastor Jan Bus tot priester 
gewijd werd. Vanwege zijn gezond-
heidsproblemen kan hij niet meer 
voorgaan in de vieringen maar is hij 
nog wel regelmatig aanwezig bij ons 
in de kerk. 

Tijdens de viering op zaterdag 29 juni 
wordt er op gepaste wijze aandacht 
geschonken aan zijn jubileum. Voor-
ganger is Pastoor Kaleab en het he-
renkoor zorgt voor de muzikale bege-
leiding.
Na afloop is er gelegenheid om hem 
te feliciteren achter in de kerk. Zondag 
wordt in Limmen tijdens de viering zijn 
jubileum gevierd.

Het is vroeg om al te denken aan de 
startzondag voor het nieuwe werk-
jaar beginnend op 1 september 2019. 
Toch willen wij daar alvast aandacht 
voor vragen. Op zondag 1 september 
2019 hebben wij een gast voorganger 
en spreker kunnen strikken voor de 
opening van het werkjaar en wel Dr. 
Antoine Bodar. Bij velen van u bekend 
van televisie optredens o.a. met de 
Kerst en Pasen vanuit zijn woonplaats 
in Rome maar ook bij veel praat pro-
gramma’s.

Hij zal voorgaan in de Eucharistievie-
ring om 10.30 uur en na afloop hier-
van een lezing verzorgen met als ti-
tel “Vreugdevol katholiek zijn in deze 
tijd”. Noteer alvast in uw agenda dus 
deze datum.

Piet van der Horst
Secretaris

VANUIT HET LOCATIETEAM

OPEN MONUMENTENDAGEN
Zaterdag 14 september en zondag 15 september doet onze kerk ook 
weer mee met de Open Monumentendagen. Thema dit jaar is:

PLEKKEN VAN PLEZIER

(en dan denken we natuurlijk niet aan de kroegen waar we vroeger 
naartoe gingen, of andere pleziertjes die we ergens hadden).

Plan is om in dat weekend de vaandels 
die nu nog op de kerkzolder zijn 
opgeslagen in  de kerk tentoon te 
stellen, zodat een ieder ze kan 
komen bewonderen. 

Echter achter elk vaandel zit een verhaal. Wie kent die verhalen???
Heeft iemand een leuke anekdote hierover? U kunt hierover een email 
sturen naar minekedegeest@hccnet.nl of bellen: 06-20464116



In Beauraing aan de rand van de Belgische 
Ardennen is Maria tussen eind november 1932 
en begin 1933 meermalen verschenen aan vijf 
kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 15 jaar. 
Als u dit jaar ook naar deze plaats van de ver-
schijningen wilt gaan, bent u van harte welkom. 
We rijden erheen met een luxe touringcar en de 
reis is volledig verzorgd.

Vertrekdatum bedevaart: 21 t/m 24 augustus

Bel voor meer informatie: 
Ans Lammers-van Beek, tel. 0251-241987

BEDEVAART BEAURAING

Zoveel mensen met problemen
die niet goed te dragen zijn.
Die een beetje steun verwachten
en wat hulp in al hun pijn.

Zoveel handen die niets kunnen,
die te oud zijn of te krom.
Zoveel stramme, stijve benen,
zwak en ziek van ouderdom.

Zoveel tranen om te drogen,
hulpgeroep dat niemand hoort.
Zoveel mensen die gespitst zijn
op een enkel troostend woord.

Zoveel mensen die maar wach-
ten
totdat iemand eens wat doet.
Zoveel mensen die niet weten
hoe het morgen verder moet.

Zoveel mensen zonder eten,
zonder schuilplaats voor de kou.
Zoveel mensen die op zoek zijn
naar een mens – misschien naar 
jou?

Gedicht van 
Greet Brokerhof van der Waa

ZOVEEL 
MENSEN...

Pinksteren vieren we 49 dagen na 
Pasen, de Apostelen gaan dan voor 
het eerst naar buiten en spreken in 
allerlei talen de mensen toe. Pas nu 
zijn zij in staat overtuigend en duide-
lijk te spreken van en over hun ge-
loof. En met wat voor een overtui-
ging! 

Eerste Pinksterdag om 10.30 uur zal 
het Gemengd Koor eveneens vol 
overtuiging de Missa Brevis in B van 
Mozart ten gehore brengen.  Er staat 
trouwens meer van Mozart op het 
programma nl. het Ave Verum en Ve-
ni Sancte Spiritus.

Op zondag 19 mei jl. heeft het Ge-
mengd Koor op verzoek gezongen in 
de St. Christophoruskerk in Schagen. 
Een flink aantal mensen heeft de vie-
ring bijgewoond en na afloop kreeg 
het koor een groot applaus en een 
enthousiast woord van dank van Pas-
toor Eduard Moltzer. Na afloop van 

Op zaterdagavond 30 maart was er 
Scavengerhunt bij JPC! Twee groep-
jes gingen met een opdrachtenlijst 
Castricum in om zoveel mogelijk 
punten te verzamelen. 
Van alle opdrachten moest een fo-
to of een filmpje gemaakt worden. 
De opdrachten waren in de trant van 
‘beeld een Bijbelverhaal uit’ en ‘maak 
een originele groepsfoto’. 

Het leuke aan deze avond was dat 
we bezoek hadden van een aantal 
jongeren van JZN, de jongerengroep 
van de parochie uit Heemskerk. Toen 
de groepjes terugkwamen, werden 
de punten van de foto’s en filmpjes 
opgeteld, en zijn de winnaars uitge-
roepen. 

We sloten de avond gezellig af met 
een drankje op de JPC-zolder!

de viering had het koor een gezellig 
en goed verzorgd uitje in Café Res-
taurant De Posthoorn in Schagen.
Na de Pinksterviering zal het koor 
voor de grote vakantie nog één keer 
zingen nl.: de Missa Pontificalis van 
Perosi, Cantate Domino van V. D’Indy 
en het Ave Verum van Karl Jenkins. 
Karl Jenkins is een hedendaagse 
componist die vroeger deel uit maak-
te van de Soft Machine,  een pop-
groep, oorspronkelijk uit Engeland, 
die in de loop der jaren diverse soor-
ten muziek heeft gemaakt. De band 
begon in de jaren zestig met psyche-
delische muziek en ontwikkelde zich 
via progressieve rock naar een stijl 
die nog het dichtst bij de jazz ligt. De 
naam van de groep is ontleend aan 
de titel van de roman The Soft Machi-
ne (1961) van de Amerikaanse cult-
schrijver William S. Burroughs. 
Momenteel is het koor een prachtig 
nieuw lied aan het instuderen: ‘Never 
weather-beaten sail’ van de engelse 
componist Charles Wood. Charles 
Wood (15 juni1866-12 juli 1926) was 
een Ierse componist die veel wer-
ken voor de kerk heeft geschreven 
en wiens werk samen met dat van 
Charles Villiers Stanford, die hij op-
volgde als hoogleraar in Cambridge, 
het meest gespeeld wordt in de An-
glicaanse Kerk. Hij is ook  bekend 
door zijn arrangementen van carols. 
Hij gaf drie verzamelingen van ca-
rols uit. 
Benieuwd wanneer het in de kerk 
gezongen zal worden? Houdt u het 
programma maar in de gaten. 

Zo als gewoonlijk wil ik dit artikel be-
sluiten met de mededeling dat nieu-
we leden, en dan vooral die van het 
mannelijke geslacht van harte wel-
kom zijn bij het koor. 

Heeft u interesse, stuur dan een 
email: minekedegeest@hccnet.nl.

Lijkt het je ook leuk om langs te ko-
men bij JPC? Dat kan, we zijn nog op 
zoek naar nieuwe leden tussen 15 en 
25 jaar! Stuur een berichtje naar: in-
fo.jpc15plus@gmail.com en kom ge-
zellig een keertje langs. Kijk voor een 
sfeerimpressie op onze facebook-pa-
gina: www.facebook.com/jpc15plus 

Namens JPC 15+
Eveline van der Meer

PINKSTERVIERING JPC 15+

REGIO VORMSEL GROEP

Woensdagavond 8 mei kwamen de vormelin-
gen weer samen. Het thema dit jaar is Bisdom 
en Bavodag.

Ook kwam er deze avond iemand die ons  
uitleg gaf over het project waar de kinderen 
voor gaan fietsen tijdens de sponsorfietstocht.
We hebben dit jaar gekozen voor  
Stichting  “FroJa Malawi”
Hieronder enige informatie hierover:

Duurzaam groeien
Zij ondersteunen het lokale dorp Ngara. Naast kleuteronderwijs werken 
op hun project 15 medewerkers uit de omgeving en verdienen hier een 
eerlijk inkomen.

Onderwijs
Zij bieden ongeveer 85 kinderen in de leeftijd 3 tot 7 jaar kleuteronder-
wijs in het Engels. Dit wordt verzorgt door 5 juffen en meesters die in 
het dorp Ngana wonen.

Gezondheid en welzijn
Ze bieden “eerste hulp” voor de kinderen en de medewerkers van het pro-
ject. Na schooltijd komen kinderen uit het dorp bij hun spelen en sporten.
 
Eten en drinken
Hun project heeft een eigen waterbron met drinkwater. De kinderen krij-
gen iedere dag 2 maaltijden op het project.

Zaterdag 25 mei werd de sponsortocht gehouden en op 1 juni vond het 
Vormsel plaats in de Sint-Agatha kerk  aan de Breestraat in Beverwijk.
Dit jaar is de Bavodag na het vormsel: Op zaterdag 22 juni gaan  de jon-
geren een spannende dag beleven in de kathedrale basiliek te Haarlem.

Elly Dantuma

AANMELDING 
VOOR DE DOOP 

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

of email: pastoorkaleab@
degoedeherdercastricum.nl



Iedere 2e donderdagavond van de 
maand komt een groepje vrouwen, 
katholiek én protestant,  bij elkaar 
om te praten  over een bepaald ge-
spreksonderwerp.

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 kunnen leren.

De koffie staat klaar om 19:45 uur in 
een van de zalen van de Maranatha-
kerk, zodat we om 20:00 uur kunnen 
beginnen. We gaan door tot 22:00 
uur.

Donderdag 13 juni: 
Adoptie, eindelijk thuis 
(de onderwerpen zijn onder voorbe-
houd)

Misschien is het iets 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

ACTIVITEITEN RAAD VAN 
KERKEN CASTRICUM

OECUMENISCHE 
VROUWENGESPREKSGROEP

Zaterdagmiddag 15 juni zal Gert van 
Hoef een orgelconcert geven in de 
St. Pancratiuskerk.

Reeds op 14-jarige leeftijd behaalde 
hij de 1e prijs in zijn leeftijd- en mu-
ziek categorie op het Interclassicmu-
sic Orgelconcours bij Johannus Or-
gelbouw in Ede. 

Gert van Hoef is pas 24 jaar, maar 
heeft ondertussen al vele concerten 

Met het vertrek van Piet Kloes en de 
aanstelling van zijn vervanger Frans 
Hendriks met assistentie van de 
5 hulpkosters is er, zonder dat u er 
misschien erg in heeft gehad, het 
een en ander veranderd in de kerk.

Van groot belang voor de kosters 
zijn o.a. de kaarsen in de kerk. Waar 
de was en het lont jarenlang dienst 
hebben gedaan staan nu hulzen met 
daarin flesjes met olie en een lontje. 
Dit is voor het milieu beter, minder 
loef in de lucht en drukt de kosten 
van de kerk, niet geheel onbelang-
rijk dus.

Wat u natuurlijk is opgevallen is het 
mooie blauwe verflaagje in de Maria-
kapel. Wat is dit prachtig geworden. 
Natuurlijk altijd mooie bloemen erbij, 
verzorgd door de bloemenmeisjes.

Vele jaren is de kerk verzorgd door 
Piet en niet onverdienstelijk. Met pre-
cisie en heel veel liefde heeft hij dit 
gedaan. En dan verzamel je wel het 
een en ander in de loop der jaren. 

Het is net als een huis, als je moet 
opruimen sta je versteld wat er alle-
maal staat. Zo staat het huis van God 
ook vol met verzamelingen. De oude 
vaandels worden weer tevoorschijn 
getoverd en deze worden weer tij-
dens de monumentendagen tentoon-
gesteld in de kerk. 

MEDITEREN IN DE PANCRATIUS 
elke 3e woensdag 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 aanwezig-
heid ervaren. Om iedere dag te medi-
teren is discipline nodig. Samen me-
diteren nodigt uit op deze weg.  Hilda 
de Haan of Kiki Kint bieden medita-
tie aan in de vorm van beeldmedita-
tie, Ignatiaanse meditatie, latifage-
bed, Lectio Divina, loop- en zangme-
ditatie.

Datum: 19 juni 2019
Tijd:  inloop 18.30 uur;
 meditatie 19.00-20.00 uur 
Plaats: St. Pancratiuskerk 

ZIN IN FILM 2019
Een maaltijd, een film en na afloop 
een goed gesprek.

Wie maag en hoofd wil vullen kan de-
ze zomer weer terecht bij de 
Raad van Kerken Castricum. 
Onder de noemer ‘Zinnige Zomer-
avonden’ organiseert de Raad van 
Kerken dit jaar voor de elfde keer op 
rij, in juli en augustus een serie van 

gegeven in binnen- en buitenland. Dit 
zal mede zijn bereikt door de vele vi-
deo’s die Gert op YouTube plaatste 
vanaf het prille begin van zijn muzi-
kale carrière. Op zijn eigen YouTu-
be-kanaal heeft hij meer dan 53.000 
abonnees. 

Gert van Hoef rondde zijn conserva-
toriumstudie in 2018 af. Hij studeerde 
vanaf september 2013 bij Jos van der 
Kooij aan het Koninklijk Conservato-
rium in Den Haag. 

Gert is de vaste organist van de 
Emined orgeltoonzaal in De Punt in 
Voorthuizen en van de kerk van de 
Hervormde gemeente te Voorthui-
zen. Van zijn hand zijn enkele cd’s en 
DVD’s verschenen.  

Meer informatie over Gert van Hoef is 
te vinden op: www.gertvanhoef.nl of 
op zijn eigen Youtube-kanaal: www.
youtube.com/user/gertrw

Het concert op zaterdag 15 juni be-
gint 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. 

U bent van harte welkom!

En zo wordt elke plek in de kerk se-
cuur bekeken, moet er nog iets ver-
anderd worden of laten we het zo. 
Alles is door de handen van de kos-
ter gegaan en dit ook weer met heel 
veel liefde voor zijn vak. Gelukkig 
kunnen de gepensioneerde en de 
nieuwe koster het goed vinden. 
Overleg is belangrijk en dit gebeurt 
in goede harmonie.

Mooi om te zien hoe met elkaar onze 
Pancratiuskerk met heel veel liefde 
en plezier goed wordt verzorgd! 

Namens de redactie,
José Marsé

vijf filmavonden voor thuisblijvers, zo-
mergasten en voor iedereen die daar 
zin in heeft.

• Eerst een maaltijd:  
soep, een broodje, koffie of thee

• dan een film die aanspreekt  
en inspireert.

• Tenslotte - voor wie dat wil -,  
een zinvol nagesprek.

Voor de keuze van de films en bege-
leiding van de gesprekken tekenen 
pastores en enthousiaste inleiders.
De avonden zijn steeds op dinsdag 
in de pastorie van de Pancratiuskerk
Dorpsstraat 113

Dinsdag 16, 23 en 30 juli, 
6 en 13 augustus

Elke filmavond begint om 18.00 uur 
en duurt tot ca 21.00 uur.
De kosten zijn € 5,- per avond. 
Aanmelden uiterlijk één dag tevoren 
bij: Maria Spoor, tel. 0251-653075 
email: mariaspoor@gmail.com  of
Hennie Brugman, 0251-654447, 
email: hennie.brugman@ziggo.nl.

ORGELCONCERT PANCRATIUSKERK 

WISSELING VAN DE WACHT

OPROEP AAN WERKGROEPEN

Regelmatig wordt er in de wandel-
gangen gesproken over oude gege-
vens op de website. Om up to da-
te te blijven is ons verzoek aan alle 
werkgroepen om eens te controleren 
of de gegevens nog kloppen. U kunt 
via www.degoedeherdercastricum.nl/werkgroepen-contactinformatie  
bekijken waar uw werkgroep voor staat, tezamen met de eventuele  
contactinformatie.

Heeft u iets gevonden wat niet klopt? Stuur even een mailtje naar 
pancratius@degoedeherdercastricum.nl en wij verbeteren het voor u. 
Zo voorkomen we samen dat de informatie niet verouderd.

Hartelijk dank voor de medewerking.



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
Jan en Yvonne Brakenhoff, tel. 655 571

De Overweg zal in 2019  verschijnen op
29 augustus, 6 november en 
18 december. 

INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren 
vóór 13 augustus 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

 24 maart e 606
 31 maart e 371
 7 april e 400
 14 april e 327
 21 april e 1.732
 28 april e 309
 5 mei e 480
 12 mei e 262

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

ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN

Wij hebben afscheid 
moeten nemen van de 
volgende parochianen:

25 april Corry de Zeeuw-de Waard 
 (80)
 Heereweg 29
27 april Corrie de Carpentier-Heeres
 (102)
 De Santmark 409
3 mei Kees Schoordijk (86)
 De Boogaert 75
18 mei Nic Zoontjes (80)
 Bartokstraat 7
21 mei Jeanne Veerkamp-Amenda 
 (83)
 Berkenlaan 17

Dat zij mogen rusten in vrede

OVERLEDENEN
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
11.00 uur viering
14.00 uur Maria Lof

Pastoor Kaleab
Dameskoor Pancratius
Parochiele Ouderendag

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

Zaterdag 15 juni
19.00 uur

Zondag 16 juni
10.30 uur
Vaderdag

Kapelaan Teun Warnaar
Inzinggroep

Pastoor Kaleab
Heren Koor

Zaterdag 22 juni
19.00 uur

Zondag 23 juni
10.30 uur

Woord- en Communie
Diaken Marcel de Haas - Samenzang

Kapelaan Teun Warnaar
Jubilate

Zaterdag 29 juni
19.00 uur

Zondag 30 juni
10.30 uur

Pastoor Kaleab en Pastor Jan Bus
viering 50-jarig priesterjubileum 
Pastor Bus - Herenkoor

Pastoor Kaleab
Cantare

Zaterdag 6 juli
19.00 uur

Zondag 7 juli
10.30 uur

Kapelaan Teun Warnaar
Samenzang

Woord en Communie
Diaken Marcel de Haas
Gemengd Koor

Zaterdag 13 juli
19.00 uur

Zondag 14 juli
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Woord en Communie
Diaken Marcel de Haas - Heren Koor

Zaterdag 20 juli
19.00 uur

Zondag 21 juli
10.30 uur

Kapelaan Teun Warnaar
Samenzang

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zaterdag 27 juli
19.00 uur

Zondag 28 juli
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zaterdag 3 augustus
19.00 uur

Zondag 4 augustus
10.30 uur

Kapelaan Teun Warnaar
Samenzang

Kapelaan Antonio Tocco
Samenzang

Zaterdag 10 augustus
19.00 uur

Zondag 11 augustus
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Woord- en Communie 
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Zaterdag 17 augustus
19.00 uur

Zondag 18 augustus
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zaterdag 24 augustus
19.00 uur

Zondag 25 augustus
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Kapelaan Teun Warnaar
Samenzang

Zaterdag 31 augustus
19.00 uur

Zondag 1 september
10.30 uur
Startzondag

Pastoor Kaleab
Samenzang

Pastoor Kaleab en
Dr. Antoine Bodar
Gemengd Koor

Zaterdag 7 september
19.00 uur

Zondag 8 september
10.30 uur

Pastoor Kaleab

Woord en Communie 
Diaken Marcel de Haas
Gemengd Koor

WIJZIGINGEN
Adreswijziging of Overweg niet meer 

ontvangen of kerkbalans: 

pancratius
@degoedeherdercastricum.nl

Ik zag hen in de opperzaal,
de vlammen trilden op hun hoofd;
ze spraken in een and’re taal,
het klok als: “Jezus zij geloofd!”

Toen trokken zij door heel het land
en ieder droeg zijn eigen vlam;
zij staken veler hart in brand,
totdat de dood hun leven nam.

De wereld was hun haast te klein,
de liefde tot hun Heer zó groot
dat zij met vreugde, spot en pijn
verdroegen, zonder slag of stoot.

Nog geeft Gij moed wie op 
U hoopt,
wie op de komst wacht van 
Uw Geest;
met vuur en wind wordt hij 
gedoopt,
en ied’re dag is Pinksterfeest!

PINKSTEREN


