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Aandacht voor de vrijwilligersavond
Pinkstervieringen
8 juni: orgelconcert
Mooie opbrengst van het oud papier

AANDACHT VOOR ETHIOPIË
Zondag 3 juni vanaf 14.00 uur is er van alles te beleven in en om het parochiecentrum. Met allerlei activiteiten wordt er 'Aandacht voor Ethiopië'
gevraagd. Deze middag wordt georganiseerd door de stichting Mambo
Poa, de stichting RKVV DEM steunt Ethiopië en de mov-groep Castricum.
Mambo Poa is een stichting die jongeren in Ethiopië ondersteunt, zodat zij
een opleiding kunnen volgen. DEM en de MOV-groep kent u vast al.
Mambo Poa organiseert in twee gespreksrondes een dialoog over Ethiopië. Alle drie de organisaties laten een kort filmpje zien over hun activiteiten. Er zijn drie zeer spectaculaire theateroptredens. Er wordt een
Ethiopische koffieceremonie gehouden. Voor de kinderen is er op het
kerkplein een springkussen, ook kunnen zij zich laten schminken. Verder
zijn er Ethiopische hapjes te koop, maar ook gewone 'Hollandse' en verder
koffie, appeltaart, diverse drankjes en broodjes.
De opbrengst is voor de projecten in Ethiopië van de
drie organisatoren. We hopen op mooi weer, maar
in de tuin staat de feesttent nog voor bescherming
tegen regen of te felle zon. En vooral hopen we natuurlijk dat u allemaal komt die middag.

SOEP VERKOPEN VOOR ETHIOPIË
Vanuit de MOV groep was gevraagd
of JPC een leuk idee had om tijdens
de vrijmarkt op Koningsdag geld op
te halen voor Ethiopië. Aangezien het
geld wordt gebruikt om een nieuwe
keuken te realiseren, leek het ons
een leuk idee om soep te verkopen.
We kozen ervoor om Ethiopische linzensoep en tomaten-paprika soep te
verkopen. Tijdens de kerkvieringen
op zaterdagavond en zondagochtend
is aan de parochianen gevraagd of
zij ons wilde helpen door deze soep
voor ons te koken. We willen de mensen die dit voor ons hebben gedaan
hierbij nogmaals hartelijk bedanken!
Vrijdagochtend 27 april stonden we
om 8.00 uur paraat om soep te verkopen, omringd door de andere kramen van de MOV groep. Het duurde
even voordat de verkoop op gang
kwam, maar tegen het middaguur
kwamen er steeds meer mensen een
lekker kopje soep kopen. Door het

gebruik van leuke slogans en veel
enthousiasme hebben we heel wat
kopjes soep verkocht. Uiteindelijk
hebben we het mooie bedrag van
e 112,10 opgehaald.
Samen met de andere acties van de
MOV groep die dag, waaronder de
verkoop van koffie en thee, boeken
en kleding en natuurlijk de ludieke
‘kak in het vak’ actie is er in totaal
e 1848,10 opgehaald voor de nieuwe
keuken in Ethiopië. Een heel mooi resultaat van een geslaagde dag!
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+
Manouk Rodenburg
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UIT HET BESTUUR
Geïnspireerd door het hoogfeest van Pasen zijn we op weg
naar het hoogfeest van Pinksteren. Pinksteren is afgeleid van
het Griekse woord ‘pentekostè’,
wat vijftig betekent. Het is altijd
10 dagen na Hemelvaart en de
50ste dag na Pasen. We herdenken de neerdaling van de Heilige
Geest over de apostelen en het
ontstaan van de Christelijke kerk.
Voor veel mensen betekent Pinksteren een extra lang weekend
met hopelijk mooi weer. Natuurlijk, dat is fijn maar Pinksteren
mag ook een nieuw begin zijn: de
Heilige Geest brengt de leer van
Jezus in ons tot leven. Namens
het bestuur van de Personele
Unie wens ik u zonnig én inspirerend Pinksterfeest toe!
DEKEN TON CASSEE WEER
TERUG UIT VIETNAM
Op 17 april 2018 keerde deken
Ton Cassee terug naar Nederland
na een verblijf van twee weken in
Vietnam. Het was voor hem de
29e keer dat hij in het Verre Oosten was. Wederom is ook deze
reis weer voorspoedig verlopen
en mocht hij vol dankbaarheid
terugkijken op alle financiële en
morele steun vanuit Alkmaar en
onze regio. Een Hollandse bruggenbouwer in het Verre Oosten,
chapeau!
Na de verschrikkelijke Vietnamoorlog kwamen vele vluchtelingen over naar ons land. Deken
Cassee voelde zich betrokken bij
die mensen die hun families vaak

moesten achterlaten. Sindsdien
zijn met de onvoorwaardelijke
steun van deken Cassee, geholpen door tal van vrijwilligers uit de
verschillende parochies waar hij
heeft gewerkt, vele kleinschalige
projecten in Vietnam gerealiseerd.
Ondertussen is in Vietnam veel
ten goede veranderd, maar dat
neemt niet weg dat er nog steeds
op vele plekken armoede is.
AANDACHT VOOR ETHIOPIË
Op zondag 3 juni (14.00-19.00 u.)
organiseren MOV Castricum,
Stichting Mambo Poa en Stichting
'RKVV DEM steunt Ethiopië' gezamenlijk een feestelijke bijeenkomst
rondom de Pancratiuskerk aan de
Dorpsstraat 113 in Castricum.
De kleinschalige projecten in
Ethiopië die vanuit deze stichtingen worden georganiseerd,staan
daarbij centraal. Ook kinderen
zijn van harte welkom: er is een
springkussen, levend theater, een
djembé optreden en de kinderen
kunnen in Ethiopische kleuren
worden geschminkt! U bent van
harte uitgenodigd om een kijkje
te komen nemen. Met de steun
van vele vrijwilligers gaan we er
rondom pastoor Kaleab, een Ethiopische bruggenbouwer in Nederland, een gedenkwaardige
zondagmiddag van maken!
De eerstvolgende vergadering
van het bestuur van de Personele
Unie is op donderdag 7 juni.
Bert Jan Rozestraten,
Gedelegeerd voorzitter

VRIJWILLIGERSAVOND
De feestavond voor de vrijwilligers van onze parochie staat gepland
voor vrijdag 1 juni 2018, in ons Parochiecentrum, vanaf 17.00 uur.
Eind april/begin mei zijn de uitnodigingen rondgebracht. Mocht er bij u
om de een of andere reden geen uitnodiging in de bus zijn gevallen en
u doet wel vrijwilligerswerk voor de parochie, dan bent u vanzelfsprekend ook van harte welkom op deze feestavond evenals uw partner.
Om organisatorische redenen wil de feestcommissie wil wel graag dat
u vóór 18 mei as. aan het secretariaat door geeft dat u van plan bent te
komen en met hoeveel personen.
Eventuele dieetwensen (vegetarisch e.d.) verneemt
de feestcommissie graag van te voren zodat zij
daar rekening mee kan houden.
Noteert u dus in uw agenda:
vrijdag 1 juni 2018 feestavond voor de vrijwilligers.
Graag tot dan, de Feestcommissie

Leer te beseffen wat je hebt,
voordat de tijd je laat beseffen wat je had!

VAN DE REDACTIE
Sinds enige tijd heb ik het stokje van onze collega-redacteur overgenomen om een stukje voor u te schrijven. Ik merk dat ik heel veel wijzer
word. Eerder nam ik de kopij aan en zorgde dat het op de juiste plek
kwam te staan in de Overweg maar nu ik me meer verdiep in de materie
merk ik hoeveel er te leren valt.
Ten tijde van de uitgifte van de laatste Overweg van dit seizoen zitten
we midden in de Pinkstertijd, het feest van de Heilige Geest en Sacramentsdag. Dit is het Hoogfeest van het heilig lichaam en bloed van
Christus, in het Nederlands ook wel het Hoogfeest van het Allerheiligst
Sacrament genoemd, is een hoogfeest binnen de Katholieke Kerk dat
valt op de tweede donderdag na Pinksteren. Op dit feest wordt gevierd
dat Jezus Christus Zichzelf onder de gedaante van brood en wijn aan
de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen
wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. De eerbied die in de Katholieke Kerk voor de
geconsacreerde heilige Hostie bestaat, wordt op deze feestdag tot uitdrukking gebracht.
Op die dag zal het koor op het planum de Missa Breve van Gounod
zingen, het Panis Angelicus van C. Franck en het Cantate Domino van
d’Indy. Wij hopen dat u hiervan zult genieten.
Donderdag 7 juni is er parochiële ouderendag. Wilt u zich nog opgeven
dan kunt u bellen met Yvonne Brakenhoff, tel.06-37654557
En voor de thuisblijvers deze zomer, de Raad van Kerken probeert in de
maanden juli en augustus filmavonden te organiseren. Alles onder voorbehoud want ook dit wordt georganiseerd door vrijwilligers. Vooraf aan
deze avonden kunt u genieten van een maaltijd en een goed gesprek.
Informatie hierover komt tijdig in de plaatselijke kranten te staan.
Graag maken wij u erop attent dat onze website in een nieuw jasje is
gestoken. Het ziet er prachtig uit! Dank aan Daniëlle Molenaar en Luis
Vergara voor de prachtige foto’s!
Op zondag 9 september is het Startzondag.
Zet deze datum dus in de agenda!
Dan rest ons niet ander dan u een mooie zomer en prettige vakantie
te wensen. Geniet ervan.

GEDICHT
Zoek God niet ver en hoog;
zoek midden onder u:
in die ziek zijn en die waken;
die treuren en die troosten;
die komen en die heengaan.
Bid en zie: God is midden
onder u.
Zoek God niet ver en hoog;
zoek midden onder u:
In die deemoedig leven;
eerbiedig omgaan met ’t
wonder
waarin wij staan en gaan.
Bid en zie: God is midden
onder u.
Zoek God niet ver en hoog;
zoek midden onder u:
meer in luisteren dan beleren,
meer in vragen dan beweren,
meer in geven dan in nemen.
Bid en zie: God is midden
onder u.

BEDANKT
Hierbij willen wij de familie Knebel en
in het bijzonder Han die in het verleden heel veel heeft gedaan voor
de kerk en Joop Feijen heel hartelijk
danken voor het jarenlang bezorgen
van het parochieblad!
Wij wensen u het allerbeste toe.
Namens de werkgroep
Verspreiding Overweg
Sjaak Tiebie

Peer Verhoeven

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

MOOIE OPBRENGST VOOR ETHIOPIË
Voor de MOV-groep
was het weer op Koningsdag precies waar
ze op gehoopt hadden: droog en tamelijk koud. Alleen iets
meer zon zou nog
leuk geweest zijn. De soep waar de
jongeren van JPC voor gezorgd hadden vond bij deze temperatuur gretig aftrek. Dat hij heel lekker was, dat
was natuurlijk nog belangrijker. Koffie
en cake gingen er bij menigeen ook
prima in. Ook waren er nog allerlei
mooie dingen te koop, zoals bekers,
snijplanken en badjassen.

De kavels voor de actie
'Kak in het vak' zijn allemaal verkocht. De gelukkige winnaar werd blij
gemaakt met een dinerbon voor Fase Fier. Een
mooie meevaller voor de
MOV-groep was dat Fase Fier deze
bon ruimhartig heeft gesubsidieerd.
Dit alles bij elkaar zorgde voor een
opbrengst van e 1848,-.
Met deze bijdrage kunnen het ontbijt
en de lunch voor onze kinderen in
Ethiopië binnenkort worden klaargemaakt in een nette keuken!

DAG EERSTE COMMUNIECANTJES
22 APRIL 2018
Dag Anne, Carolien, Cooper,
Esme, Floris, Lisa, Manou, Mette,
Olivier, Saar, Sofia en Tristen

Jullie hebben op 22 april voor de eerste keer de Heilige Communie ontvangen.
De kerk was prachtig versierd. Vooraan hingen 12 grote sleutels van jullie
want daar hebben wij het over gehad, dit was het thema.
Maak met jouw sleutel je hart open
voor God, want Hij wil bij jou wonen
en dan ben je nooit alleen!
Open je hart voor alle mensen die je
lief vindt, aardig of gezellig.
Daarbij zongen jullie dat mooie 'sleutellied'. De mensen in de kerk klapten
voor jullie, goed gedaan!

Het was een hele bijzondere viering,
om nooit te vergeten.
Dank voor de steun van Cantare,
Marion en Marieke en de organiste
Ria. Dank, gezellige koster Frans en
onze pastoor Kaleab.
Ik heb jullie aan het eind nog een
wens doorgegeven.
Groei in gezondheid op tot
een blij en tevreden mens.
Blijf nieuwsgierig rondkijken
in deze wereld en zet je in
voor mens en natuur.
Wij, Cindy en Marlies Fatels en ik
vonden het heel fijn om jullie mee te
maken bij dit communieproject, we
zien jullie graag weer eens.
Een hartelijke groet en voor straks
een goede vakantie.
Margo de Wolf - de Meij

ORGELCONCERTEN
IN DE PANCRATIUSKERK
Dit jaar worden er weer 3 orgelconcerten georganiseerd in de St. Pancratiuskerk.
Vrijdag 8 juni zal Anja van der Ploeg
(orgel) samen met Marion Blonk
(dwarsfluit) het eerste concert geven. Anja van der Ploeg is werkzaam als organist/pianist/dirigent in
verschillende kerken. Ook geeft zij
regelmatig concerten in binnen-en
buitenland. Marion Blonk trad als
solist enkele malen op met het symfonieorkest van het Brabants Conservatorium. Marion maakt deel uit van
diverse kamermuziekensembles. Het
concert van Anja van der Ploeg en
Marion Blonk begint om 20:00 uur.
Zondag 8 juli geven de organisten
Ronald Schollaart en Wendy Leonards en de sopraan Jolanda Vermolen samen een concert. Werken
van C.Ph.E. Bach, J.S. Bach, César
Franck, Saint-Saëns, Bergamo, Vivaldi en Handel. Dit concert begint om
15.00 uur.

Vrijdag 28 September zullen de organisten van de Pancratiuskerk weer
hun gezamenlijke concert geven.
Alle concerten hebben een pauze
met koffie en thee en de toegang van
alle concerten is gratis. Wel is er na
afloop van een concert een deurcollecte.
U bent natuurlijk weer van harte welkom!
Namens het Orgel- en Klokkencomité,
Wendy Leonards

OECUMENISCHE
VROUWENGESPREKSGROEP

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.

De laatste van dit seizoen is op
14 juni over de omgang met en
aandacht voor ons voedsel.
In september starten we weer.

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.

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

Misschien is het wat voor u?
U kunt altijd een keer komen kijken
en bent van harte welkom!

WERKGROEP
VOLWASSENENLITURGIE
Zondag 27 mei, een week na Pinksteren, is het feest van de
H. Drieëenheid met ons thema: GA DAN OP WEG.
God, de Enige, drieëne God: Vader, Zoon en Geest.
Drie manieren waarop wij Hem in ons leven kunnen ervaren en beleven.
Tot slot van de viering zullen we zingen:
Ga met God en Hij zal met je zijn.
De werkgroep Volwassenenliturgie nodigt u van harte uit met ons
mee te vieren op deze eerste zondag na Pinksteren.
Namens de werkgroep, Mariet Feijen-Schrickx

OUD PAPIER
Toen ik onlangs de burgemeester
van Rotterdam de Hr. Ahmed Aboutaleb hoorde zeggen dat ons afval in de
toekomst geld waard is, dacht ik: Die
tijd is nu al!
Nadat de Lourdes groep gestopt was
met het inzamelen van oud papier,
mocht de MOV groep die inzameling
overnemen.

Dat werd dus op de begraafplaats
('s nachts op slot). Door een 5e container er bij te plaatsen woei ook
geen papier meer in het rond. De
containers worden donderdags geleegd. Het papier wordt gewogen en
het geld wordt aan ons overgemaakt!
Wij hoeven er dus niets aan te doen.
Alleen u moet het oud papier brengen en in de container gooien.

We begonnen met 4 containers,
naast de kerk. Het papier waaide
daar overal in de tuinen. Bovendien
vond de brandweer dat de containers
in de nacht achter slot moesten.

En wat levert het op?
2015 € 1117,-(3 kwartalen)
2016 € 2182,2017 € 1879,2018 komt nog

ZINNIGE ZOMERAVONDEN
EEN MAALTIJD, EEN FILM EN
NA AFLOOP EEN GOED GESPREK
Wie wel eens iets anders wil in de vakantietijd kan deze zomer terecht in de kerk in
Castricum. Onder de noemer ‘Zin in Film’
biedt de Raad van Kerken deze activiteit
aan. Ook mensen die nog nooit een kerk
van binnen hebben gezien zijn welkom. Net
als zomergasten die zoiets wel zien zitten.
Eerst is er een maaltijd - soep, een broodje, koffie of thee. Dan een
film die aanspreekt, die je raakt en de moeite waard is. Tenslotte, voor
wie dat wil, een moment van bezinning en gesprek.
Voor de keus van de films en begeleiding van de gesprekken tekenen
de pastores in Castricum of enthousiaste gemeenteleden.
De filmavonden zijn steeds op dinsdag van 18 tot ca. 21 uur;
in de Maranathakerk, Beatrixstraat, hoek Kleibroek of in de Schakel,
Kerkpad 1 - achter de oude Dorpskerk. De data - 24 en 31 juli, 7, 14,
21 en 28 augustus - onder voorbehoud want op dit moment (eind
april) is nog niet alles in kannen en kruiken. Meer informatie vindt u
t.z.t. in de lokale kranten en op de site van de RvK Castricum.
De kosten zijn € 5,- per avond.
Aanmelden vanaf 10 juli maar uiterlijk één dag tevoren via:
riaritzema@kpnplanet.nl, tel.0251 654428 of
hennie.brugman@zonnet.nl, tel, 0251- 654447.

Natuurlijk hebben we het allemaal gelezen en
gezien op de televisie, de afschuwelijke beelden
van de brand die heeft gewoed in de
St. Corneliuskerk in Limmen.
Wij wensen de pastor, de parochianen
en alle vrijwilligers heel veel sterkte met
de wederopbouw van hun eigen, mooie dorpskerk.

PROGRAMMA GEMENGD KOOR
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 duidelijk te spreken van en over hun
geloof. En met wat voor een overtuiging!

Op zondag 1 juli wordt de Missa Pontificalis van Perosi gezongen, het
Offertoire van Saint Saëns en Terra
Tremuit van Gruber.
Zondag 15 juli worden de Missa Brevis van Tambling, Ave Verum van Karl
Jenkins en Jubilate Deo Van Robert
Jones gezongen.

U bent van het oud papier af en de
MOV groep ontvangt ruim € 2000,per jaar.
Is dat niet een reden om meer papier
te brengen? Dan bestellen wij een 6e
container!
Jan van Poppelen

Er is geen lift naar succes,
je moet de trap nemen!

Voordat de zomervakantie begint zal
er nog drie keer gezongen worden,
nl. op zondag 17 juni de Missa in C
van een onbekende componist, Blessing and Glory van William Boyce en
Le Seigneur est ma Lumière, eveneens van een onbekende componist.

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
Veni Sancte Spritus.
Op zondag 3 juni is het Sacramentsdag, dan zal het koor op het planum
de Missa Breve van Gounod zingen,
het Panis Angelicus van C. Franck en
het Cantate Domino van d’Indy.

Momenteel wordt er een nieuwe mis
ingestudeerd: Messe à trois voix van
Arthur Dodement (geen familie van
de dirigent Joost Doodeman).
Een driestemmige mis dus! Zullen er
in de toekomst meerdere driestemmige missen gezongen worden? Zeker
als het aantal bassen of tenoren blijft
dalen! Dat zou jammer zijn.
Heren kom gewoon eens op de donderdagavond mee zingen, er wordt
gerepeteerd in de parochiezaal naast
de Pancratiuskerk vanaf 19.30 uur tot
ongeveer 21.30 uur.
Namens het Gemengd Koor
Mineke de Geest

ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN
Zaterdag 19 mei
19.00 uur
Pinksterzaterdag

Woord- en communieviering
Diaken Marcel de Haas
Jubilate

Zondag 20 mei
10.30 uur
Eerste Pinksterdag

Pastoor Kaleab en
Diaken Marcel de Haas
Gemengd Koor

Maandag 21 mei
10.30 uur
Tweede Pinksterdag

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zaterdag 26 mei
19.00 uur

Woord- en communieviering
Diaken Marcel de Haas
Heren Koor

Zondag 27 mei
10.30 uur

Woord- en communieviering
Diaken Marcel de Haas
Jubilate Volwassen Liturgie

Zaterdag 2 juni
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Inzinggroep

Zondag 3 juni
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Gemengd Koor

Donderdag 7 juni
Pastoor Kaleab
11.00 uur Viering
Dameskoor Pancratius
14.00 uur Maria Lof
Pastoor Kaleab
Parochiële Ouderendag
Zaterdag 9 juni
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zondag 10 juni
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Heren Koor

Zaterdag 16 juni
19.00 uur

Woord- en communieviering
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Zondag 17 juni
10.30 uur
Vaderdag

Pastoor Kaleab
Gemengd Koor

Zaterdag 30 juni
19.00 uur
Vormselviering

Mgr. Hendriks, Pastoor Kaleab,
kapelaan Teun Warnaar, diaken Marcel de Haas
Jongerenkoor Heemskerk

Zondag 1 juli
10.30 uur

Pastoor Kaleab en Diaken Marcel de Haas
Gemengd Koor

Zaterdag 7 juli
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zondag 8 juli
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Heren Koor

Zaterdag 14 juli
19.00 uur

Woord- en communieviering
Diaken Marcel de Haas
Inzinggroep

Zondag 15 juli
10.30 uur

Deken Cassee
Gemengd Koor

Zaterdag 21 juli
19.00 uur

Kapelaan Teun Warnaar
Samenzang

Zondag 22 juli
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zaterdag 28 juli
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zondag 29 juli
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zaterdag 4 augustus
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zondag 5 augustus
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zaterdag 11 augustus
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zondag 12 augustus
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zaterdag 18 augustus
19.00 uur

Woord- en communieviering
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Zondag 19 augustus
10.30 uur

Woord- en Communieviering
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Zaterdag 25 augustus
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zondag 26 augustus
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

OVERLEDENEN
Wij hebben afscheid
moeten nemen van de
volgende parochianen:
20 mrt.

Jan de Zeeuw (80)
Marshallstraat 1
6 april
Joanna Glorie-Poel (87)
Marshallstraat 16
7 april
Ank de Meij-Meijer (97)
Pres. Kennedyplein 225,
1945 SG Beverwijk
15 april Ans Mul-Borst (75)
Burg. Boreelstraat 13
15 april Maria Zonneveldvan Benthum (82)
van Duurenlaan 4
28 april Mies Wulterkens-de Nijs (77)
Emmastraat 58,
1814 DS Alkmaar
Dat zij mogen rusten in vrede

DOPELINGEN
22 april Tess Bloedjes
(doopnamen Anna-Marie)
Willem Lodewijkstraat 11
1901 TS Castricum
Welkom in ons midden

COLLECTEN
11 maart
18 maart
25 maart
3 april
8 april
15 april
22 april
			
29 april
6 mei

e 268,00
e 344,00
e 382,00
e 1.942,00 (Pasen)
e 308,00
e 343,00
e 593,00
(Eerste Communie)
e 300,00
e 310,00

AANMELDING
VOOR DE DOOP
Ouders die hun kind willen laten
dopen, kunnen contact opnemen
met pastoor Kaleab, tel. 654797
of email: pastoorkaleab@
degoedeherdercastricum.nl

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
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
Yvonne Brakenhoff

PAROCHIE-INFO
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 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

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

COLOFON
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
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 28 augustus 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

