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• Eerste Heilige Communie op 22 april

• Parochiële Ouderendag op 7 juni
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Parochiehuis
De bezoekers van het parochiehuis 
moet het opgevallen zijn dat de grote 
zaal er wat anders uitziet. 
De hele beneden verdieping is 
voorzien van een nieuw likje verf en 
waar nodig een nieuwe of van was 
voorziene vloer, zodat alles er weer 
jaren tegen kan. Dank aan iedereen 
die hier zijn of haar medewerking 
aangegeven heeft.

Parochie onderscheiding
Eind januari werd afscheid genomen 
van de heer Henk Meijer als lid van 
het locatieteam per 1 juni2014 en 
daarvoor vele jaren als lid van het 
parochiebestuur. Diverse mensen 
waren gekomen om hem te bedan-
ken en vanuit de parochie kreeg hij, 
als blijk van waardering, de parochie 
onderscheiding uitgereikt. Langs 
deze weg nogmaals bedankt Henk 
en geniet van je vrije tijd..

Nieuwe automatisering
Vanuit het bisdom is voorgeschreven 
dat de parochies vanaf 1 januari 2018 

Op eerste Paasdag zal om 10.30 uur  
in de Pancratius kerk aan de Dorps-
straat te Castricum de viering 
opgeluisterd worden door het R.K. 
Gemengd koor Pancratius. 
Het Halleluja zal hierin veelvuldig 
klinken. Uiteraard ook het meest 
bekende, dat van G.F Händel. 

Vorig jaar heeft het koor Christus 
Resurrexit van Th. Debois ingestu-
deerd.

Dubois, geboren in Rosnay, op 24 
augustus 1837 en overleden in Parijs 
op 11 juni 1924 was een Frans orgel-
componist. Hij heeft een belangrijk 
oeuvre voor orgel op zijn naam 
staan. In Christus Resurrexit (opstan-

(maar uiterlijk 1 januari 2019) dienen 
over te stappen naar een nieuw auto-
matiseringssysteem met daarbij ook 
een nieuwe ledenadministratie sys-
teem. Dit in verband met de wettelijke 
wijzigingen per 1 mei 2018 voor wat 
betreft de privacy.
Binnenkort wordt hier een studiedag 
voor georganiseerd en daarna zal 
er flink wat werk zijn voor zowel de 
financiële als ook de leden adminis-
tratie. 

Piet van der Horst, Secretaris

ding van Jezus Christus) is dit ook 
duidelijk te horen. 
De vaste organist van het koor 
Ronald Schollaart begeleidt het koor 
op voortreffelijke wijze. Ook in dit lied 
zal het alleluja (=halleluja) veelvuldig 
klinken, zelfs zo dat het de aarde 
doet schudden, wat duidelijk te horen 
is in Terra Tremuit van J. Gruber. 

Eveneens van Gruber  wordt Angelus 
Domini gezongen. Gruber is de com-
ponist van het alom bekende Stille 
Nacht Heilige Nacht. 

De mis die het koor met Pasen zal 
zingen is de Missa Brevis in C, KV 
259 van Mozart. Een mis voor koor 
en blazers, Johan Breetveld en Cor 
de Beurs. 
Dit alles onder de bezielende leiding 
van Joost Doodeman, al meer dan 
25 jaar dirigent van het koor en bege-
leiding van organist Ronald Schol-
laart en blazers van Emergo.

Komt allen en vier met ons een 
nieuw begin op eerste Paasdag 
om 10.30 uur!

VANUIT HET LOCATIETEAM

HALLELUJA!

22 APRIL EERSTE H. COMMUNIE

GROOT FEEST! Want dan doen 12 kinderen uit onze parochie hun  
Eerste Heilige Communie. Het zijn: Manou, Saar, Lisa, Anne, Esmé,  
Olivier, Tristen, Sofia, Floris, Carolien, Cooper en Mette.

Ze hebben zich goed voorbereid op deze bijzondere dag. We zijn bij 
elkaar gekomen en de kinderen hebben verhalen gehoord, de kerk beke-
ken. Samen gegeten, uitleg gekregen en nog veel meer. Het was een 
goede tijd voor ons allemaal.

Maar nu, voor de eerste keer de Heilige Communie ontvangen. Weet u 
nog hoe die dag voor u was? Je voelde je toch wel héél bijzonder!

Dat gaan deze kinderen ook ervaren en u wordt van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Het gezin, de familie, 
vrienden en vriendinnen, iedereen mag dit feest meema-
ken. Pastoor Kaleab doet de viering om 10.30 uur en  
Cantare zingt mee. 

Graag tot ziens!

Werkgroep Eerste Heilige Communie
Margo de Wolf, Marlies Fatels, Cindy Fatels

Voor veel sportieve parochianen is het een prachtige tijd geweest: de 
winterspelen waarbij “onze sporters” het weer geweldig gedaan hebben 
en …..komt er dit jaar wel of niet een Elfstedentocht? Koud was het, 
heel koud en geen sneeuw op het ijs, dus twee belangrijke ingrediën-
ten waren er. Maar de vroege lente deed zijn intrede, de zon kwam er 
gelukkig weer aan te pas en we konden weer zonder muts en shawl een 
frisse neus halen.

Het voelt toch wel weer wat lekkerder en het paasgevoel past hier ook 
beter bij. Het geeft ons weer hoop, het gevoel dat Pasen hoort te geven.
We zitten in de periode voor Pasen, het zogenaamde triduum sacrum, 
Witte Donderdag, de herdenking het laatste avondmaal, gevolgd door 
Goede Vrijdag, de kruisiging en Stille Zaterdag, de laatste dag van de 
vastentijd en lijdensweek die ons voorbereidt op het Paasfeest. Op deze 
Stille Zaterdag worden de klokken niet geluid tot aan de Paaswake.

De vraag waarom Pasen een “hoger” feest is als Kerst wordt voor mij 
duidelijk in deze uitleg:
De herrijzenis symboliseert hoe een christen na zijn dood zal herrijzen en 
het koninkrijk Gods binnen zal gaan. Pasen gaat meer over alle christe-
nen dan kerstmis en wordt gevierd om de geboorte van Jezus te vieren. 
We vieren de opstanding en de verrijzenis, een nieuw leven.

U kunt in deze Overweg lezen welke prachtige liederen gezongen zullen 
worden tijdens de paasviering, zorgvuldig uitgezocht door de dirigent, 
organist en leden van het Gemengd Koor.

Verder kunt u lezen over de Eerste Heilige Communieviering op 22 april, 
dat er een mogelijkheid is om de parochiezaal te huren en nog veel 
meer andere interessante stukken.

De redactie wenst u een Zalig Pasen toe!

VAN DE REDACTIE

Naar aanleiding van de recente 
verbouwing van onze parochiezaal 
en keuken, is er nu de mogelijkheid 
om de parochiezaal te huren voor uw 
feest of huwelijk. Maar ook voor een 
condoleance of een koffietafel na 
een uitvaart.

Uit de keuken komen vanzelfspre-
kend prima koffie en thee, koek en 
cake. Maar we schenken ook een 
goed glas wijn of bier en serveren 

daar hartige hapjes bij, naargelang 
uw specifieke wensen: broodjes, 
bonbons, soep, buffet. Maak gerust 
een afspraak want er is veel mogelijk. 

Voor informatie: 
Wendy van der Meer, 06-22732282

HUUR VAN PAROCHIEZAAL



Na de inbraak een tijdje geleden in 
onze parochie, zijn wij ons ervan 
bewust geworden dat ons parochieel 
erfgoed bewaard en opgeslagen 
moet worden. 
De oude doop- en trouwboeken 
uit onze drie parochies Bethlehem, 
Maria ten Hemelopneming en Pan-

cratius zijn namelijk nog maar net 
gered van vernietiging. Daarom zijn 
we plan deze boeken te digitaliseren 
zodat we de belangrijke informatie uit 
deze boeken kunnen opslaan in de 
computer. 

Het scannen of fotograferen van 
deze boeken is een hele klus en we 
zoeken daarbij hulp. Wie zou ons 
kunnen daarbij kunnen helpen? Kom 
gewoon een keertje langs op vrijdag-
morgen zodat ik u of jou kan laten 
zien wat er is gebeurd en wat we van 
plan zijn.

Marja van den Brink

Heeft u dit jaar iets te vieren maar 
absoluut geen wensen meer,
zou ik u een ding willen vragen,
zet voor mij een spaarpot neer.
Een spaarpot voor het goede doel
die ik met liefde langs kom brengen,
om zo het leven van deze moeders
een kans te geven en te verlengen.

Mijn motto is en blijft
samen staan wij sterk,
daarbij geeft u mij de ruimte door te 
gaan met mijn levenswerk.

Ik breng de spaar-
pot graag bij u 
langs. Mijn tele-

foonnummer is: 
0251-650757.

Annie Assendelft

Binnenkort verschijnt mijn vierde 
gedichtenbundel ook die opbrengst 
gaat in zijn geheel naar dit project.
Wilt u mij steunen? 

Parochie De Goede Herder
NL12INGB0002210240
o.v.v.Boekje/ Kinderen

Hartelijk dank!

ONS ERFGOED BEWAREN

MIJN PROJECT:  
AIDSMOEDERS EN WEESKINDEREN

We zijn op weg naar het hoog-
feest van Pasen. Voor veel men-
sen betekent Pasen een lekker 
lang weekend. De winkels staan 
vol met kleurrijke mandjes, eieren 
en chocolade-paashazen. Maar 
Pasen is ook het belangrijkste 
verhaal van ons christendom. 
Met velen kijken we naar ‘The 
Passion’, waarin het indrukwek-
kende lijdensverhaal en de 
opstanding van Jezus worden 
bezongen. Een verhaal dat ons 
allen mag verbinden, uit passie 
voor de ander. Mag Pasen ons 
ook dit jaar opnieuw verbinden, 
dood en leven, ze horen bij 
elkaar. Namens het bestuur van 
de Personele Unie wens ik u een 
inspirerende Goede Week en een 
Zalig Pasen toe!

PASTORALE SAMENWERKING 
MET BEVERWIJK 
In een gesprek met deken Ton 
Cassee en pastoor Kaleab heeft 
de bisschop van Haarlem, mgr. 
Punt, hen verzocht om, na het 
vertrek van pastoor Ronald Put-
man, ook de pastorale zorg van 
de parochies van Beverwijk op 
zich te nemen. Deken Ton Cassee 
is per 22 januari 2018 benoemd 
tot moderator van de parochie 
van de H.Laurentius en H.Maria te 
Heemskerk, de R.K. Parochie de 
Goede Herder te Castricum, O.L. 
Vrouwe Geboorte te Uitgeest, 
de St. Eloy parochie te Bever-
wijk, de parochie van de Twaalf 
Apostelen te Beverwijk, de H. 
Jozef parochie te Velsen-Noord 
en de geloofsgemeenschap 
Goede Raad (Sancta Maria) te 
Beverwijk. Pastoor Kaleab is als 
pastoor in solidum benoemd van 
bovengenoemde parochies en 
zal als eerst-aanspreekbare fun-
geren voor de St.Eloy parochie te 
Beverwijk, naast zijn taak in Cas-
tricum en de overige taken in het 
samenwerkingsverband. Nieuwe 
(wederom ingrijpende) verande-
ringen dus, die in eerste instantie 
een pastorale (en derhalve nog 
geen bestuurlijke) samenwerking 
betreffen. Van primair belang is 
dat de dienstdoende pastores en 
diaken Marcel de Haas nu gaan 
proberen de pastorale taken over 
de verschillende parochies zo 
goed mogelijk te verdelen mede 
door het samenstellen van een 
passend rooster met ingang van 
april 2018. Van harte wensen wij 
hen veel wijsheid en collegialiteit 
toe om tot een evenredige verde-
ling van taken te komen, waarbij 
naar verwachting alle parochies 
wel de nodige ‘water bij de wijn’ 
zullen moeten doen. In deze tijd 
van krimp komt er steeds meer 
werkdruk op de schouders van 
onze voorgangers te liggen. We 
zijn ervan overtuigd dat onze 
pastores en diaken hun uiterste 
best zullen doen om zo goed 
als mogelijk aan uw pastorale 

vragen en verzoeken tegemoet te 
komen. Helaas zal het zo zijn dat 
niet alle wensen (direct en zonder 
compromissen) kunnen worden 
ingevuld. Gaarne uw begrip hier-
voor! Overigens ook fijn om te 
mogen vernemen dat diaken Nico 
Smit en pastor Ron Hopman zich 
bereid hebben verklaard om waar 
nodig en mogelijk in te vallen.

DE WEBSITE 
‘IN EEN NIEUW JASJE’
Met een aantal vrijwilligers heb-
ben we ons kortgeleden gebogen 
over de website van de parochie 
De Goede Herder. Besloten werd 
om de website nog wat meer 
‘aan te kleden’. De huidige stijl 
gaat ‘op de schop’ en de nieuwe 
website zal worden gebaseerd op 
‘Wordpress’, hetgeen het maken 
van aanpassingen en het gebruik 
van foto’s wat gebruiksvriendelij-
ker maakt. Onze welgemeende 
dank gaat uit naar Heleen van 
Egmond en Daniëlle Molenaar, 
die ervoor gaan zorgen dat deze 
conversie binnenkort zal plaats-
vinden. Ondertussen hebben 
de dames van de redactie, José 
Marsé en Marja van den Brink, 
zich bereid verklaard om de web-
site mede te gaan onderhouden. 
Als mensen van goede wil zijn is 
er veel mogelijk, extra fijn als dat 
ook nog eens in goede harmonie 
mag gebeuren!

AANDACHT VOOR ETHIOPIË
Op zondag 3 juni (van 14.00-19.00 
u.) organiseren MOV Castricum, 
Stichting Mambo Poa en Stichting 
“RKVV DEM steunt Ethiopië” 
gezamenlijk een feestelijke bij-
eenkomst, waarbij de kleinscha-
lige projecten die voor Ethiopië 
vanuit deze stichtingen worden 
georganiseerd centraal staan. Wij 
willen u op die zondag graag een 
beeld geven van onze activiteiten 
in Ethiopië en zijn inmiddels al 
enkele maanden bezig om de 
dag voor te bereiden. Zet u deze 
datum maar alvast in uw agenda: 
u bent van harte uitgenodigd 
om langs te komen! We zullen u 
in de Overweg van mei nog wat 
uitgebreider informeren over het 
programma van die dag.

De eerstvolgende vergadering 
van het bestuur van de Personele 
Unie is op donderdag 19 april.

Bert Jan Rozestraten,
Gedelegeerd voorzitter

UIT HET BESTUUR

Het Dameskoor St. Pancratius zoekt extra zangeressen die mee willen 
zingen met de Parochiële Ouderendag op donderdag 7 juni in de St. 
Pancratiuskerk. Traditiegetrouw zal het Dameskoor Pancratius haar 
muzikale medewerking verlenen tijdens deze speciale dag. 
Vorig jaar was het koor erg blij dat er extra sopranen en alten mee 
kwamen zingen. Het Dameskoor zoekt ook dit jaar extra koorleden, 
die mee willen zingen op de Ouderendag. Er zijn op deze dag weer 
twee vieringen en tijdens de lunch zullen we weer enkele liederen van 
vroeger brengen. Het koor zal voor deze dag vier keer repeteren op de 
donderdagmiddag, van 13.30 tot 15.30 uur. 

Dus, wilt u komen meezingen met het koor op de 
Parochiële Ouderendag op 7 juni, dan bent u van 
harte welkom! Voor informatie kunt u nog terecht bij 
Gré Portegies: 0251 653083 of bij Wendy Leonards: 
0251 676625 of email: leonards@kpnplanet.nl.

ZING! ZING MET ONS MEE!

Geef 
voor 
je kerk

Kinderen luiden de klok voor Kerkbalans.

Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken in Nederland geld op voor 
hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn. Waar iedereen altijd 
terecht kan. Geef voor je kerk. Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.



Dit jaar is deze dag gepland op donderdag 7 juni 2018 in de Sint Pan-
cratius kerk te Castricum.

Om 10.00 uur zal de dag beginnen met koffie /thee en wat lekkers. 
Daarna is er een eucharistieviering met ziekenzalving en handopleg-
ging, voor wie dat wil. Misintenties voor deze viering kunt u, kosteloos, 
aangeven bij aanmelden. Na de viering wordt u een lunch aangeboden 
en ’s middags na het Maria lof zal de dag om ca. 15.00 uur eindigen. 
De kosten van deze dag bedragen dit jaar € 5,00.
Een ieder die belangstelling heeft om deze dag bij te wonen, 
is hierbij van harte uitgenodigd.

Wilt u deelnemen aan de Parochiële Ouderen dag, dan kunt u zich 
vóór 10 mei 2018, telefonisch of via email aanmelden bij: 

Yvonne Brakenhoff, tel: 06-37654557 email: jwbrakenhoff51@hotmail.com. 
Of schriftelijk bij het parochiesecretariaat, Dorpsstraat 113, Castricum

Het inschrijfgeld van € 5,00 kunt u overmaken op rekeningnummer 
NL22RABO0311983669 t.n.v. R.K. Parochie De Goede Herder, 
onder vermelding van: Ouderendag juni 2018.

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

Met vriendelijke groet,
Pastoor Kaleab, werkgroep Ziekendag

Na het onschuldig wit van 
donderdag
gedeeld in brood en wijn
- later in zijn gedachtenis –
Na het rood van een vrijdag
vol van sterven,
- vergeefs ooit goed genoemd -
Na de onbestemde stilte 
van de zaterdag
van zijn dood
- het besef van nooit meer -
Keert op zondagmorgen
een vrouw terug van het graf, 
heel bewogen,
zalfpot nog in haar hand, en 
zegt hen:’

‘Het graf is leeg,
maar ik zag Hem in de tuin:
Hij is opgestaan
in elke stap
die wij voortaan verder gaan 
…….’

Felicia Dekkers

GEDICHT

Iedere 2e donderdagavond van 
de maand komen enkele vrouwen, 
katholiek én protestant,  bij elkaar 
om te spreken over een gesprekson-
derwerp. Samen worden die onder-
werpen uitgezocht. Dat kan over van 
alles gaan waar op dat moment de 
aandacht naar uitgaat.

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.

De eerstvolgende avonden zijn op: 
12 april - Het menselijk tekort n.a.v 
een serie kranteninterviews
In mei - Vluchtelingen (zie plaatselijke 
krant)
 
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 3 februari stond proeverij op het 
programma van JPC. De organisatie 
had een gastspreker uitgenodigd die 
wat vertelde over koffie en thee. Hij 
had allemaal soorten koffie en thee 
mee waarbij hij wat vertelde over de 
oorsprong van de koffie en thee en 
wat er in de fabriek allemaal mee 
gebeurt. 

Daarna mochten wij zelf koffie roos-
teren in een koekenpan en verschil-
lende soorten thee proeven. Ook 
hadden wij de opdracht gekregen 
om een theezakje te vouwen, wat 
toch best wel een uitdaging bleek te 
zijn.

Bent u of kent u iemand tussen de 
15 en 25 jaar oud, die interesse heeft 
om bij JPC te komen? Stuur dan een 
mailtje naar info.jpc15plus@gmail.
com en kom gezellig een keertje 
langs! 

Wilt u meer informatie, stuur dan een 
mailtje naar bovenstaand e-mailadres 
of kijk op onze facebookpagina: 
www.facebook.com/jpc15plus 

Namens JPC 15+
Bart Hoogenbosch

OECUMENISCHE 
VROUWENGESPREKSGROEP

JPC 15+

PAROCHIËLE OUDEREN DAG 
OP DONDERDAG 7 JUNI 2018

VERTELVOORSTELLING: MIJN HART WOONT ELDERS 
door Gottfrid van Eck en Pauline Seebregts
op zondag 15 april 2018 om 16.00 uur in de Maranathakerk 

In deze vertelvoorstelling staan de 
(waargebeurde) verhalen centraal 
van 2 vluchtelingen: Mounir uit 
Syrië en Ayisha uit Ethiopië. Zij 
ontmoeten elkaar ergens in een 
wachtkamer in Nederland. Tijdens 
het lange wachten vertellen ze 
elkaar hun verhaal. Ze delen hun 
verscheurdheid en verlangen. Maar ook vertellen ze over hun bijzon-
dere ervaringen en de hoopvolle verhalen die ze hoorden als kind. 
Wat leeft er in het hart van de ander? Wat maakt dat mensen ergens 
‘vreemd’ of ‘thuis’ zijn? Een verhaal dat raakt in het hart. 
Vrijwillige bijdrage na afloop 

MEMOIRES VAN  
MARIA VAN NAZARETH
door Jos van Steen (vertelster) en  
Annelies Komen (piano)
op dinsdag 15 mei 2018 om 20.00 uur  
in de Dorpskerk

De moeder van Jezus komt aan het 
woord, jaren na de dood van haar zoon. 
Ze kijkt terug op de tijd dat zij en haar 
man hem samen hebben opgevoed. 

Ze vertelt hoe Jezus geworden is wie hij was. En ze vertelt hoe zij en 
zijn vrienden verder leven na zijn dood.

Bijdrage: € 3 (inclusief koffie/thee)

MEDITEREN IN DE PANCRATIUS 
elke 3e woensdag van de maand: Op adem komen
Meditatie gaat over de innerlijke kant van de traditie, de levende erva-
ring die ervoor zorgt dat we niet verstrikt raken in dogma’s. Door medi-
tatie kun je iets van Zijn werkzame aanwezigheid ervaren. Om iedere 
dag te mediteren is discipline nodig. Samen mediteren nodigt uit op 
deze weg.  Hilda de Haan of Kiki Kint bieden meditatie aan in de vorm 
van beeldmeditatie, Ignatiaanse meditatie, latifagebed, Lectio Divina, 
loop- en zangmeditatie.

Datum:  18 april en 16 mei
Tijd:  inloop 18.30 uur; meditatie 19.00 - 20.00 uur 
Plaats:  St. Pancratiuskerk 

ACTIVITEITEN RVK



PASTOOR 
Pastoor K. (Kaleab) Masresha Shiferaw 
Dorpsstraat 131, 1901 EK, tel. 654797 
E-mail: 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 gege-
vens 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

VERSPREIDING IN BAKKUM
Anneke Bijman, tel. 657 807 
VERSPREIDING IN CASTRICUM
Sjaak Tiebie, tel. 830 475  
    
De Overweg zal in 2018 verschijnen op 
17 mei, 13 september, 8 november en 13 
december. Wij zijn nog druk bezig met 
het afstemmen van het schema, de data 
zijn dus nog onder voorbehoud.

INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren 
vóór 1 mei 2018.

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

PAROCHIE-INFO

COLOFON

14 januari  e   446,00
  Vastenactie
21 januari  e   220,00
28 januari  e   313,00
4 februari  e   482,00
11 februari  e   192,00
18 februari  e   327,00
25 februari  e   530,00
4 maart   e   387,00

COLLECTEN

PAROCHIEBESTUUR HEEMSKERK, 
CASTRICUM, UITGEEST
Deken Ton Cassee, voorzitter
in solidum met Pastoor Kaleab Mas-
resha Shiferaw
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd 
voorzitter, Heemskerk
Piet van der Horst, secretaris, Castricum
Jeanne Beentjes, lid, Uitgeest
Cees Deijle, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, Castricum
Functie penningmeester: vacant

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
Henk Meijer, lid
Wim Brakenhoff, lid
Marja van den Brink
Yvon Brakenhoff

AANMELDING 
VOOR DE DOOP 

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

of email: pastoorkaleab@
degoedeherdercastricum.nl

WIJZIGINGEN
Adreswijziging of Overweg 

niet meer ontvangen 
of kerkbalans:

ledenadministratie@
degoedeherdercastricum.nl

ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN

Wij hebben afscheid 
moeten nemen van de 
volgende parochianen:

21 jan. Nic Kuijs (100)
 de Boogaert 49
10 febr. Truus Kuijken-van Dijk (86)
 Henri Schuytstraat 14
23 febr. Margriet Arnolds-Schouten 
 (81), Dorcamp 16
23 febr. Emmy Veldman-Smit (81)
 de Boogaert 59b
11 maart  Bep de Geest-Sigfried (98) 
 De Santmark 107

Dat zij mogen rusten in vrede

OVERLEDENEN

Zaterdag 24 maart
19.00 uur
Palmzondag
(Zomertijd gaat in)

Zondag 25 maart
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Dameskoor Pancratius

Pastoor Kaleab
Samenzang

Donderdag 29 maart
Witte donderdag
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Jubilate

Vrijdag 30 maart
Goede vrijdag
15.00 uur 
Kruisweg voor volwassen

16.00 uur 
Kruisweg voor Kinderen

19.00 uur viering

Pastoor Kaleab
Dameskoor Pancratius

Margo de Wolf

Diaken Marcel de Haas
Jubilate

Zaterdag 31 maart
Paaswake
20.00 uur

Zondag 1 april
Eerste Paasdag
10.30 uur

Pastoor Kaleab en 
Diaken Marcel de Haas
Cantare

Pastoor Kaleab
Gemengd Koor

Maandag 2 april
Tweede Paasdag
10.30 uur
Gezinsviering

Woord- en communiedienst
Margo de Wolf
De Sterretjes

Zaterdag 7 april
19.00 uur

Zondag 8 april
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Inzinggroep

Pastoor Kaleab
Heren Koor

Zaterdag 14 april
19.00 uur
Woord- en communieviering

Zondag 15 april
10.30 uur
Woord- en communieviering

Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Diaken Marcel de Haas
Gemengd Koor

Zaterdag 21 april
19.00 uur

Zondag 22 april
10.30 uur
Eerste Communie Viering

Pastoor Kaleab
Samenzang

Pastoor Kaleab
Cantare

Zaterdag 28 april
19.00 uur

Zondag 29 april
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Pastoor Kaleab
Gemengd Koor

Zaterdag 5 mei
19.00 uur
Woord- en communieviering

Zondag 6 mei
10.30 uur

Diaken Marcel de Haas
Inzinggroep

Pastoor Kaleab en Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Donderdag 10 mei
Hemelvaartsdag
10.30 uur

Woord- en communieviering
Diaken Marcel de Haas
Jubilate

Zaterdag 12 mei
19.00 uur
Moederdag

Zaterdag 13 mei
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Pastoor Kaleab
Cantare

Zaterdag 19 mei
Pinksterzaterdag
19.00 uur

Zondag 20 mei
Eerste Pinksterdag
10.30 uur

Pastoor Kaleab en 
Diaken Marcel de Haas
Jubilate

Pastoor Kaleab en 
Diaken Marcel de Haas
Gemengd Koor

Maandag 21 mei
Tweede Pinksterdag
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zaterdag 26 mei
19.00 uur
Woord- en communieviering

Zondag 27 mei
10.30 uur
Woord- en communieviering

Diaken Marcel de Haas
Heren Koor

Diaken Marcel de Haas
Jubilate Volwassen Liturgie

DOPELINGEN
11 maart  Manou Bijl
 Molenweide 30 te Castricum

Welkom in ons midden


