OVERWEG
CONTACTBLAD VAN DE R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER

VANUIT HET LOCATIETEAM
Overweg
Helaas kunnen wij u op dit moment geen volledige nieuwe uitgave van “Overweg” aanbieden. Door het niet volledig aanwezig zijn van de redactieleden, vanwege gezondheidsproblemen, was het niet haalbaar dit binnen
de tijd die daarvoor stond voor elkaar te krijgen. Wel geven wij in ieder geval het rooster hierbij aan u door. Het
spijt ons dat wij dit deze keer op deze manier moesten
doen en wij zullen er alles aandoen om de laatste uitgave van dit jaar gewoon te laten verschijnen.
Parochiehuis
Nadat vorig jaar de benedenverdieping onder handen is
genomen, zijn we nu gestart met de aanpassingen op de
1e etage. De buitenkant is inmiddels geschilderd en aandacht wordt nu gegeven aan de ruimtes binnen, zowel
wat schilderwerk betreft als nieuwe vloerbedekking en
een enigszins andere indeling.
Penningmeester
Aan het eind van dit jaar zal Piet van der Horst zijn functie van penningmeester neerleggen. Gelukkig is er een
opvolger gevonden in de persoon van Gerard Veldt. Vanaf oktober zal hij ingewerkt worden en wij weten zeker
dat hij het goed zal doen, gezien zijn ervaringen met de
parochie Bakkum. Voorlopig zal Piet nog wel als secretaris en vicevoorzitter van het locatieteam en secretaris
van het samenwerkingsverband blijven fungeren.
Verhuizing
Voor diegenen die nog warme herinneringen hebben
aan “Pastoor” Luis Vergara kregen wij het bericht door
dat het gezin Vergara inmiddels definitief verhuisd is naar
Spanje, het eiland Mallorca. Wij wensen hen daar heel
veel geluk en voorspoed.
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SINTERKLAAS IN
EEN GEZINSVIERING
Sinterklaas komt
weer naar ons land
en hij heeft ons laten weten dat hij ook
dit jaar weer bij ons
in een gezinsviering
aanwezig zal zijn.
Margo de Wolf zal in
deze gezinsviering
voorgaan.
De Sint komt op zaterdag 24 november 2018
om 19.00 uur in de Pancratiuskerk
Wij hopen dat er heel veel kinderen zullen komen om de
Sint en zijn Pieten te begroeten.

KERSTSAMENZANG

Op zondag 16 december 2018 wordt de traditionele kerstsamenzang gehouden in de Pancratiuskerk.
Aanvang 14.00 uur, de kerk is open vanaf 13.30 uur.

Piet van der Horst, secretaris

KERSTSTERREN GEZOCHT
Voor het kerstkinderkoor 'De
Sterretjes' zoeken we jongens
en meisjes in de basisschoolleeftijd die mee willen zingen
op kerstavond 24 december
tijdens de gezinsviering in de
Pancratiuskerk, om 17.30 uur.
Marieke Zondervan zal het koor
leiden en Iris de Leur verzorgt
de muzikale begeleiding.
Repetities plannen we in overleg op maandag of vrijdagmiddag
in het parochiehuis.
De Kerststerretjes zingen ook tijdens de Kerstsamenzang op
zondag 16 december in de Pancratiuskerk. Meer informatie over
deze middag wordt nog bekendgemaakt.
Je kunt je aanmelden voor 'De Sterretjes' op:
DeSterretjesCastricum@gmail.com.

Dit jaar wordt onder andere medewerking verleend door R.K.
Gemengd Zangkoor, Koor Cantare, het Herenkoor, de Drie B's
van Die-vers, en het kinderkoor De 'Sterretjes'.
Alle koren zullen gezamenlijk liederen zingen en ook ieder koor
apart, afgewisseld met een gesproken kerstgedachte. Uiteraard
zullen ook samen met de aanwezigen verschillende kerstliederen
worden gezongen.
De algehele leiding is in handen van Joost Doodeman en de samenzang wordt begeleid door organist Ronald Schollaert en
trompettist Ton Heus.
Na afloop van de samenzang zal de kerstboom op het kerkplein
worden versierd.
Alle kinderen worden uitgenodigd om tijdens de samenzang in
het parochiehuis versiersels voor de boom in elkaar te knutselen.
De volwassenen krijgen ook gelegenheid een kerstversiering in
de boom te hangen. Hier wordt voor gezorgd, maar men kan ook
zijn eigen creativiteit hier op los laten. Dit alles onder het genot
van een kopje koffie of thee, en een glaasje glühwein.

ROOSTER
LITURGISCHE VIERINGEN
Zaterdag 10 november
19.00 uur

Woord en Communie
Diaken Marcel de Haas
Jubilate

Zondag 11 november
10.30 uur

Woord en Communie
Diaken Marcel de Haas
Heren Koor

PAROCHIE-INFO
PASTOOR
Pastoor K. (Kaleab) Masresha Shiferaw
Dorpsstraat 131, 1901 EK Castricum, 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

Zaterdag 17 november
Intocht Sinterklaas

Geen eucharistie viering

Zondag 18 november
10.30 uur

Deken Cassee
Gemengd Koor

Zaterdag 24 november
19.00 uur
SINTERKLAAS
in de viering

Margo de Wolf
Gezinsviering / gebedsdienst
Inzinggroep

Zondag 25 november
10.30 uur
Christus Koning

Woord en communie
Diaken Marcel de Haas
Cantare

Zaterdag 1 december
19.00 uur

Woord en communie
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Zondag 2 december
10.30 uur
Eerste zondag Advent

Pastoor Kaleab
Gemengd Koor

Zaterdag 8 december
19.00 uur

Kapelaan Teun Warnaar
Jubilate Volwassenen
Liturgiegroep

Zondag 9 december
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Carol Singers

Zaterdag 15 december
19.00 uur

Kapelaan Teun Warnaar
Samenzang

Zondag 16 december
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Jubilate

14.00 uur

KERSTSAMENZANG

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

OVERLEDENEN
Wij hebben afscheid moeten nemen van de volgende parochianen:

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
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

27 aug.
31 aug.
5 sept.
15 sept.
24 sept.
12 okt.
20 okt.

Maria Cornelia de Jong (92), Beverwijkerstraatweg 8
Catharina Zonneveld- Dijkman (94), C.F. Smeetslaan 7
Gerard Fleur (86), Het Strengh 41
Herman Scholten (77), Margaret Krophollerlaan 120
Henk Heeremans (87), De Boogaert 37, app. 63c
Dré van den Braak (89), Offenbachstraat 71
Henny Aupers-van Etten (94), De Boogaert 67

DOPELINGEN
Welkom aan onze dopeling Lily Rose Maria Groot, 30 sept. 2018

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 december.
INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren vóór 20 november 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

