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• Rooster liturgische vieringen,
houdt u de website en de krant in de gaten
• Afscheid Teun Warnaar
• Bericht van onze penningmeester
• Hartelijk welkom aan diaken Jaider Chantre Sanchez
en rector Gerard Bruggink

AFSCHEID VAN
KAPELAAN TEUN WARNAAR
Na ruim 3 jaar als kapelaan te hebben gewerkt in de regio Heemskerk,
Uitgeest, Castricum heeft kapelaan
Teun Warnaar met ingang van 1 januari 2021 een benoeming in het samenwerkingsverband van RK Haarlem en BOAZ aanvaard. Deze regio
bestaat uit acht kerken inclusief de
Kathedrale Basiliek St. Bavo.
In onze regio Heemskerk Uitgeest
Castricum heeft kapelaan Teun naast
de uitvoering van de “gewone” pastorale taken enorm veel tijd, energie
en aandacht gestoken in de jongerencatechese, de Eerste Communievoorbereiding en de voorbereiding
van tieners op het Heilig Vormsel.
Op 6 december was kapelaan Teun
voor de laatste maal in Castricum om
voor te gaan in de zondagse viering.
Een goede gelegenheid om hem toe
te spreken en bij zijn vertrek stil te
staan.
Gelukkig is er in de regio een opvolger benoemd en daar zijn wij uiteraard heel blij mee. Diaken Jaider zal
zich naar verwachting begin 2021 bij

ons voegen en vanaf januari een introductieprogramma bij de parochies
in de regio doorlopen.
Namens onze parochianen en het locatieteam Castricum willen we Teun
veel succes wensen bij deze mooie
uitdaging en hem van harte bedanken voor wat hij allemaal voor ons
gedaan heeft.
Wim van der Meer,
voorzitter locatieteam

VANUIT HET LOCATIETEAM:
ONZEKERHEID ROND KERSTMIS
De tweede golf van
de coronabesmetting
blijkt hardnekkiger
dan gedacht. Dit betekent dat de viering van
Kerstmis dit jaar zeker
anders verloopt dan
we gewend zijn. We
wachten de besluiten
van de bisschoppen
af, maar naar verwachting worden de landelijke richtlijnen weer gevolgd. In het
regiobestuur is afgesproken dat we
binnen de door het bisdom gestelde
regels voor iedere kerk zoveel mogelijk op zoek gaan naar maatwerk.
Voor ons betekent dit het volgende:
24 dec., kerstavond, drie vieringen,
eerste en tweede kerstdag één viering, zonder koren maar met zang
van kleine groepjes cantores.
Grote groepen zijn niet mogelijk. We
reguleren de toegang met uitgifte

van kaarten. Op 15 december zal het locatieteam besluiten hoe we
dat gaan regelen. Ook
onderzoeken we of er via
livestream opnames gemaakt kunnen worden
zodat u thuis de vieringen kunt volgen. Verdere communicatie over de
vieringen verloopt dan
via de website, de lokale
kranten, de mededelingen tijdens de
vieringen en via de mail naar de diverse vrijwilligersgroepen.
We vragen uw begrip voor het feit dat
niet iedereen zich dit jaar fysiek kan
aansluiten bij de kerstvieringen.
Ondanks alle beperkingen wensen
wij alle parochianen een gezegende
kersttijd toe.
Namens het locatieteam,
Wim van der Meer, voorzitter
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UIT HET BESTUUR
Het hectische jaar 2020 is bijna ten einde. Het was me het
schrik(kel)jaartje wel met tal van
ingrijpende gebeurtenissen: het
wereldwijd uitbreken van de COVID-19 pandemie met al zijn vrijheid beperkende consequenties, de protesten tegen racisme
(Black Lives Matter), de spannende Amerikaanse verkiezingen…
In onze regio werden we geconfronteerd met het overlijden van
onze dierbare deken Ton Cassee,
werd pastoor Kaleab vervolgens
door het bisdom als eindverantwoordelijke pastoor voor onze
regio aangesteld en is kapelaan
Teun Warnaar vertrokken naar de
regio Haarlem. Ondanks de COVID-19 beperkingen hebben we
getracht als samenwerkende parochies elkaar te vinden en te versterken. Alle locatieteams en de
pastores denken na over de toekomst van onze regio en parochies voor de komende vijf jaar.
Dit wordt uitgeschreven in een
plan dat beschouwd mag worden
als het officiële vertrek van de
vergrote samenwerking. Het plan
zullen we te zijner tijd graag met u
delen en toelichten.
Hopelijk mag 2021 ons allen
vreugde en vrede brengen en
kunnen we ons weer vrij(er)
bewegen. Verenigd in Gods
goede geest wens ik u namens
het regiobestuur Zalig Kerstmis
en Zalig Nieuwjaar!
HARTELIJK WELKOM AAN
DIAKEN JAIDER CHANTRE
SANCHEZ EN RECTOR
GERARD BRUGGINK
Kapelaan Teun Warnaar is met
ingang van 1 januari 2021 benoemd in het samenwerkingsverband van RK Haarlem en BOAZ in
de regio Haarlem. Zijn opvolger,
diaken Jaider Chantre Sanchez,
geboren in Colombia, komt binnenkort naar onze regio. Inmiddels hebben we al regelmatig via

videobelverbinding met hem contact gehad. Diaken Jaider (spreek
uit: ‘Hajder’) heeft onlangs de vereiste documenten gekregen om
te kunnen reizen en deo volente
is hij medio december in Nederland gearriveerd. Na aankomst
moet hij eerst verplicht tien dagen
in quarantaine. Hij verblijft voorlopig op het seminarie in Heiloo en
zal per fiets naar onze regio komen. Kapelaan Teun is bezig een
aantal taken aan hem over te dragen. We gaan met de zes samenwerkende parochies een introductieprogramma voor diaken Jaider opstellen, zodat hij zich snel
thuis zal voelen in onze regio. Laten we hem met elkaar een warm
welkom geven! Hartelijk welkom
ook aan rector Gerard Bruggink
die vanaf januari op zondagen zal
voorgaan in de viering van de H.
Eucharistie in onze regio.
BEGROTING 2021
EN ACTIE KERKBALANS
Tijdens de vergadering van 19 november heeft het regiobestuur
de begroting voor 2021 van Castricum formeel vastgesteld. Het
was voor penningmeester Gerard
Veldt en zijn financiële secondant
Cees van der Laan vast geen
eenvoudige opgave. Welk structureel effect zal de coronapandemie op de inkomsten van de Castricumse parochie hebben? Een
reden temeer om de Actie Kerkbalans 2021 van harte bij u aan
te bevelen! Wij vragen u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Wilt u ook dat
de kerk kan blijven doen waar ze
al eeuwenlang voor staat? Geef
dan vandaag voor de kerk van
morgen! Wij danken u alvast bijzonder hartelijk voor uw bijdrage.
ROOSTERAANPASSING
Het regiobestuur heeft in overleg met het pastoresteam besloten dat met ingang van 2021 de
vieringen op zondag in onze regio ongewijzigd om 09.15 uur en
11.00 uur zullen aanvangen. Dit
geeft de pastores voldoende gelegenheid om van kerk A naar
kerk B te reizen. In Castricum
wordt de viering op zondag om
09.15 uur gehandhaafd. Chapeau
voor Rita Dufrenne die het rooster
met de indeling van alle pastores
over de negen kerken van onze
regio voor haar rekening heeft genomen!
Bert Jan Rozestraten
(gedelegeerd voorzitter)

VAN DE REDACTIE
Dit is alweer de laatste Overweg van dit jaar. We denken zo vaak wat
gaat de tijd toch snel voorbij. Voor sommigen echter zal de tijd tergend
langzaam gaan. We hebben een heel bijzonder jaar achter de rug. We
hopen dat u het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet gaat.
In deze aflevering lezen we een bericht van de penningmeester. Zijn
vraag om een extra bijdrage herhalen wij nog maar even. Het is begrijpelijk, zo weinig mensen tijdens de viering. We missen heel wat collectegeld op deze manier. Er is een koster die zegt: ik wil niets horen vallen in de collecteschaal behalve het geluid van knisperend papier. Misschien denkt u eraan als u iets in de collecteschaal legt.
De vieringen kunnen afwijken van wat er in deze Overweg staat. Houdt
u de kranten en de website goed in de gaten. Daar kunt u de laatste wijzigingen lezen. Voor het eerst in al die jaren geen uitgebreid liturgisch
programma rond de feestdagen. Het is een vreemde tijd.
Ik vond in een oude Schakel dit stukje van Harry van de Sandt.
Voor deze tijd een toepasselijk verhaal:
“Zo’n drieduizend jaar geleden schreef een wijze man in het MiddenOosten, die we “Prediker” hebben genoemd: “Alle dingen onder de hemel hebben hun tijd” Zoals bijvoorbeeld een tijd om te lachen en een tijd
om te huilen. Er is een tijd voor vrede en een tijd voor oorlog….
Hij vond het leven maar zwaar. Met name had hij moeite met alle dingen
waarvoor een mens zich aftobt onder de zon. “Wat heeft het allemaal
voor zin?”, vraagt Prediker zich af. En na lang nadenken eindigt hij dan,
vrolijker dan we tot nu toe van hem zouden verwachten: “Ik denk dat het
voor de mens het beste is als hij geniet van eten en drinken en van het
goede geniet bij al het zwoegen.” Hij voegt er aan toe “want dat is een
gave van God”.

KERSTMIS IN DE AGATHAKERK
IN BEVERWIJK
Elk jaar wordt vanaf medio september gestart met het bouwen van de
grootste (25 mtr. lange), aaneengesloten Kerststal van Nederland met
levensgrote poppen. Traditioneel
worden er 3 taferelen uitgebeeld: Een
item uit het oude Testament, één uit
het nieuwe en daartussen het tafereel waar het in deze tijd eigenlijk om
draait: de stal met Maria, Jozef, het
pasgeboren kind. Begin september
kwamen we de bouwers bijeen om te
overleggen of en zo ja hoe zij in deze coronatijd konden bouwen en ook
hoe ze de toestroom van bezoekers
konden “handelen”.
Na rijp beraad werd besloten een
grote, traditionele kerststal te bouwen
zonder de items uit het oude en nieuwe testament maar met meer dan
voldoende plaats voor de herders, de
wijzen (koningen) en daartussen een
grote stal. Door deze ruimere opstel-

Wij wensen u een gezellige decembermaand en dat u ondanks alle
beperkingen zalige kerstdagen zult hebben en een gezegend 2021.

De eerste vormselbijeenkomst met
de nieuwe groep 2021 heeft gelukkig
kunnen plaatsvinden op vrijdag 27 november in het Parochiehuis De Klop
in Uitgeest. De jongeren en de nieuwe
werkgroep waren heel blij elkaar eindelijk in het echt te kunnen zien!
Een voor een kwamen alle jongeren
binnen en kregen een naambordje.
Toen de groep compleet was, zijn wij
gestart met het gebed, waarna wij
eerst nog een rondje ‘je naam roepen’ deden, voordat de jongeren gezamenlijk het driegangendiner gingen
voorbereiden. Het voorgerecht was
de huzarensalade, het hoofdgerecht
een broodje gezond en broodje knakwors en als toetje vla met vruchtjes en
slagroom.
Tijdens het diner hielden de jongeren
een stoelendans om zo iedereen te
leren kennen. Aan het einde van het
diner kenden de meesten iedereen
bij naam! Bij het filmpje van de Alpha

Youth Series werden er drie vragen
gesteld, waaronder: Als God bestaat,
en je kon Hem één vraag stellen, wat
zou je Hem vragen? Het was mooi te
zien, dat de jongeren uit zichzelf gingen praten en discussiëren.
De eerste bijeenkomst was geslaagd.
Wij kijken uit naar de groepsbijeenkomst op 15 december a.s. in het parochiecentrum Esplanadezaal, Mariakerk in Heemskerk.
Voor vragen over of aanmelden
voor het Vormsel kunt u terecht
bij Pina Russo-Contino,
email russo133@outlook.com
of tel. 0627545594.
Tot slot, Elly, Joke en Nelleke hebben
zich voor het laatst als vrijwilliger ingezet voor de Vormelingen. Kapelaan
Teun heeft hen daar voor heel hartelijk bedankt. Wij zullen ze ontzettend
missen!
Pina Russo-Contino

BEDANKT!
De mov-groep ontvangt regelmatig bijdragen, soms klein, soms groot. Daar
zijn we natuurlijk heel blij mee. Wij willen iedereen hiervoor heel hartelijk bedanken. Sommige mensen zouden we graag persoonlijk willen bedanken.
Dat lukt niet altijd. Soms kunnen we iemands adresgegevens niet achterhalen. Voor deze mensen en voor alle mensen die ons steunen: namens onze
kinderen in Ethiopië: heel hartelijk dank!
Als u het leuk vindt via onze - zeer onregelmatig verschijnende - nieuwsbrief
op de hoogte te worden gehouden, laat dit dan weten door middel van een
mailtje naar info@castricumvoorethiopie.nl

Van 7 t/m 18 december is de stal geopend voor de schoolkinderen en
bezoekers uit de verzorgingshuizen.
Op zaterdag 12 en zondag 13 december (van 12.00 tot 16.00u) is hij
geopend voor bezoekers. Ook op zaterdag 19 en zondag 20 december
(eveneens van 12.00 tot 16.00u) kunnen belangstellenden de stal bezoeken. Vanaf 1e Kerstdag t/m woensdag 6 januari is de stal dagelijks te
bezoeken van 12.00 tot 16.00u.
Hopelijk is het vele werk van de bouwers niet voor niets, maar Kerstmis
zonder de stal en het Kerstkind kan
natuurlijk gewoon niet !
Voor alle actuele informatie:
www.stichtingkerststalstagathakerk.nl

De redactie van Overweg, Marja van den Brink en José Marsé
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ling kunnen de bezoekers tevens voldoende afstand houden.
Elk jaar mogen we zo’n 3000 schoolkinderen verwelkomen en rondleiden
om daarna de stal open te stellen
voor de vele duizenden bezoekers.
Of die mogelijkheid er ook dit jaar is,
is natuurlijk nog erg ongewis, maar
we blijven goede moed houden!
En natuurlijk hopen we vurig dat tijdens de Kerstnacht het verhaal weer
vanuit de stal verteld kan worden, de
kinderen het kindje Jezus in de stal
kunnen leggen en dat velen hiervan
getuigen kunnen zijn.

INZAMELPUNT VOEDSELBANK
Informatie inzamelpunt Voedselbank Kerkplein St. Pancratiuskerk
De volgende data staan gepland voor de maandelijkse inzameling in
2021 op vrijdagen van 10 tot 12 uur:
8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 30 april, 4 juni, 2 en 30 juli,
3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december.
Wij ontvangen graag uw gift in de vorm van houdbare producten zoals
bijvoorbeeld: rijst, pasta’s, roerbaksaus, blikken groenten, soep, knakworsten of vis, pannenkoekenmix, olijfolie of bak- en braadolie. Ook tandpasta en tandenborstels, zeep, waspoeder etc. zijn van harte welkom.
Maakt u liever een bedrag per bank over dan kunt u dat overmaken op
PCI De Goede Herder Castricum NL41 RABO 0349 3356 99.

OECUMENISCHE VROUWENGESPREKSGROEP
Iedere 2e donderdagmiddag 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 thee/koffie staat klaar om 13:45
uur in De Schakel, zodat we om
14:00 uur kunnen beginnen.
We gaan door tot 16:00 uur.

De Schakel ligt in het steegje tussen
de Dorpskerk en De Kern in.
Onderwerpen:
In de Advent spraken we over verwachting met inbreng van allen: meegebrachte teksten en luisteren naar
kerstliederen.
14 januari familieverhalen/herinneringen over de bevrijding van 75 jaar
geleden. Dit onderwerp is blijven
staan van vorig jaar.
Onderwerpen zijn altijd onder voorbehoud. Zeker nu in deze coronatijd.
En dat niet alleen: het kan ook niet
doorgaan.
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

VAN DE PENNINGMEESTER
Als penningmeester wil ik
in de donkere dagen voor
Kerstmis toch nog een paar
woorden tot u richten. Vooral omdat 2020 ten einde
loopt en ik denk haast iedereen snel afscheid wil nemen van dit bijzondere jaar. Als parochianen mogen we veel minder
met elkaar in contact komen en in
de familiaire sfeer is het ook steeds
minder. Bijzondere dagen zoals verjaardagen, huwelijksdagen en zelfs
bij een overlijden zijn de onderlinge
contacten niet zoals we gewend zijn.
Veel mensen hebben het er maar
moeilijk mee.
Ook ik als penningmeester heb te
maken met een bijzonder jaar. In
moeilijke tijden zie je dat er meer
kaarsen worden ontstoken en dat
veel mensen extra hulp en bijstand
vragen bij Maria. Dat zie ik dan weer
terug in de ontvangsten. Ook hebben

veel parochianen een bedrag
overgemaakt ter compensatie
van de misgelopen collecteopbrengsten tijdens de eerste corona periode waarvoor dank.
Op het moment dat ik dit
schrijf is het begin december, de corona cijfers zijn nog niet bemoedigend dus de kerst zal niet zo zijn als
andere jaren in onze kerk. Als penningmeester wil ik u vragen om toch
even aan de RK Parochie De Goede
Herder te denken en nog een extra
bedrag over te maken, onze kosten
lopen door en onze opbrengsten vallen dit jaar tegen. Misschien kunt u er
nog een positieve wending aan geven. De banknummers e.d. staan elders in dit blad.
Ik wens u fijne feestdagen en veel
gezondheid in 2021.
Gerard Veldt

WERKGROEP DIACONIE IN
ONZE PAROCHIE OPGERICHT
Enkele vrijwilligers die betrokken zijn bij de bloemenactie 80+ in onze
parochie, hebben het initiatief genomen om tot een structurele aanpak
te komen van aandacht en hulp voor onze parochianen.
Zij gaan dit doen vanuit een werkgroep Diaconie.
Centraal hierbij staan alle parochianen die aandacht nodig hebben bij
bijv. ziekte, na overlijden, bij eenzaamheid etc.. Met medewerking van
zoveel mogelijk vrijwilligers uit onze parochie zal door persoonlijke inzet
en/of financiële bijdragen de benodigde hulp worden geboden, waardoor vele parochianen zich betrokken gaan voelen.
“Samen staan wij sterk” is daarom onze slogan.
Er wordt naar gestreefd om vóór de zomer van 2021
vorm te hebben gegeven aan dit initiatief.
Uw betrokkenheid hierbij is cruciaal middels
deelname en/of (financiële)ondersteuning.
Via de Overweg wordt u op de hoogte gehouden.

REGIOVORMSEL NIEUWS
Zaterdagavond 24 oktober luidden
de klokken van de O.L.V. Geboortekerk in Uitgeest voor een bijzondere
viering. Uit onze regio ontvingen 18
vormelingen het H. Vormsel.
Deze viering was uitgesteld vanwege corona en is nu met aangepaste
maatregelen gehouden. In de kerk
waren alleen de vormelingen, Bisschop J. Hendriks, pastoor Kaleab,
kapelaan Teun, een aantal leden van
het koor Eigen Wijs, de fotograaf en
enkele leden van de werkgroep. De
ouders waren verdeeld over de pastorie en De Klop en ook iemand van
de werkgroep was daar aanwezig.
Via een livestream waren de ouders
verbonden met de viering in de kerk,
dit werd mogelijk gemaakt door de
technische medewerking van Niels.
Tijdens het hoogtepunt in de viering: het toedienen van het H. Vormsel kwamen de familieleden van de
vormeling naar de kerk en konden
ze getuige zijn van de zalving met
chrisma. Na een lied en de voorbeden werd bekend gemaakt hoeveel
geld de vormelingen hadden opge-

haald tijdens de sponsorfietstocht
“Tieners fietsen voor tieners” in september. Een mooi bedrag van € 375
werd overhandigd aan mevr. Solano,
zij zorgt dat dit geld naar de tieners
in Costa Rica gaat.
Daarna werden de jongeren uitgenodigd om deel te nemen aan de jongerenactiviteiten in de regio.
Door het H. Vormsel ben je een “gezalfde”. Dat betekent dat je een opdracht meekrijgt: wees net als Jezus
een teken van de liefde van God, in
de kracht van de Heilige Geest. Mgr.
J. Hendriks wenste de vormelingen
toe dat zij na het vormsel geïnspireerd blijven door de H. Geest om
iets moois voor anderen te doen en
dat ze voelen dat God aanwezig is en
van ze houd.
Met de zegen en ”het allerleukste
liedje”, werd deze bijzondere viering
afgesloten.
De werkgroep feliciteert de vormelingen en wenst ze toe, dat ze goede
christenen mogen worden.
Elly Dantuma

RAAD VAN KERKEN CASTRICUM
‘Het spirituele leven’
Mystiek voor het dagelijks bestaan
leeskring door pastor Bill van Schie
Samen een boekje
lezen, dat uitnodigt
tot uitwisseling van
gedachten en nieuwe vragen, dat is
waar pastor Bill van
Schie uit Limmen belangstellende meelezers toe uitnodigt.
Dit keer is gekozen voor ‘Het spirituele leven’, geschreven door de bekende Engelse publiciste Evelyn Underhill. In vier radio-voordrachten nodigt
zij haar toehoorders uit om ons leven te zien als een onderdeel van het
grote geheel van het werk van God
aan zijn schepping. Evelyn noemt dit
‘mystiek voor het dagelijks leven’. Zij
nodigt ons uit, om samen stappen te
zetten op deze geestelijke weg.
Veel lezers zullen zich in haar woorden herkennen, ook mensen die zich
niet meer thuis voelen in de kerk.
Datum: woensdagmiddag 13 en
27 jan., 10 en 24 febr. 2021
Plaats: Parochiecentrum,
Dorpsstraat 113, Castricum
Tijd:
13.30 uur
Bijdrage: e 10 (inclusief koffie/thee)
Zondag 17 januari 2021
Oecumenische viering in de
Dorpskerk om 10 uur in de Week
van Gebed voor de Eenheid
Het thema #blijfinmijnliefde is een
oproep van Jezus Christus zelf uit het
evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap van Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid
met Christus als bron van de vrucht
van eenheid. Deze gemeenschap,
die het materiaal van de gebedsweek
dit keer voorbereidde, is al sinds
haar ontstaan toegewijd aan eenheid
en gebed. “In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te
blijven, verfrissend en bemoedigend.
Door met hem verbonden te zijn en
blijven, groeien we ook in eenheid
met anderen,” vertelt Jan Willem Jan-

se, projectleider bij MissieNederland.
Van #blijfthuis in coronatijd naar
#blijfinmijnliefde.
MeditatieKring met begeleiding
van Bert Appers
Zijn als een boom, geplant aan waterstromen, Psalm 1, 3
Na een moment van verstilling en inkeer in jezelf, om je toe te keren tot
de Eeuwige, onze God [HIJ, DIE
sprak tot Mozes en de profeten en
in Jezus Christus] klinkt er een Bijbelgedeelte, in elke bijeenkomst met
een duidelijk thema. We laten die
woorden een klein half uur tot ons
komen, en geven ze de kans in te dalen in onze ziel. Misschien maakt een
zin, een woord, een gedachte wel
verbinding met wie je zelf bent, met
je eigen levenservaringen.
Maandelijks in de Dorpskerk.
Data:
vrijdagmiddag 22 januari
en 19 februari 2021.
Inloop 15.00 uur;
meditatie 15.30 - 16.30 uur
Tot onze grote spijt moeten wij
melden dat het Cultureel (voorheen
Theologisch) Café, dat half januari
zou starten in het Parochiecentrum, helaas niet door kan gaan.
Het programma rond het thema:
Vrijheid en verzet in de tijd van
Willem van Oranje wordt verplaatst
naar najaar 2021.
Het Taizé-avondgebed is helaas
nog steeds niet mogelijk. In de kerk
mag niet meer gezongen worden.
Echter, zingen is een basis voor het
avondgebed. We zien ons dus genoodzaakt om het avondgebed, tot
nader orde, te laten vervallen.
Op onze website www.rvkcastricum.nl
kunt u het volledige programma lezen.
Maximum aantal deelnemers voor
vieringen in de kerk: 30
voor de leeskring: 15.
Voor alle activiteiten is opgave
noodzakelijk via e-mail:
rvkcastricum@ziggo.nl of
WhatsApp: 06 5160 9015.

NIEUWS VANUIT JPC
De bijeenkomsten van JPC 15+ gaan
niet meer door op de zolder van het
parochiehuis.
Vanwege Corona kunnen wij de 1,5
meter niet hanteren en willen wij natuurlijk het virus niet binnen krijgen.
Vandaar dat we een creatieve oplossing hebben gevonden. Om de week
spreken we af via Skype. Iedereen
sluit zich keurig om 20:00 uur aan,
de eerste 2 keer hebben we een spel
gespeeld en bijgepraat.
Op 17 oktober hebben wij een ‘online
bakavond’ georganiseerd. Iedereen
heeft thuis de mouwen opgestroopt
en ze hebben in de keuken lekker gebakken. Eerst is er thuis een Kaneelkoekje gebakken. De ingrediënten
waren alleen gegeven, de werkwijze

niet. De uitkomst: 5 diverse koekjes,
leuk om te zien dat niet alleen de ingrediënten belangrijk zijn maar ook
de werkwijze.
Gezamenlijk hebben we via Skype
gevulde koeken gebakken. Uiteraard
van 100% Roomboter en Amandelspijs. Ze waren heerlijk en de foto’s
mogen er ook zijn.
Op 31 oktober hebben we een 2e
skypeavond georganiseerd. We hebben een quiz georganiseerd via het
programma Kahoot. Het was weer
een leuke gezellige avond. We kijken
weer uit naar de volgende avond via
Skype.
Namens JPC 15+
Tom Hoogenbosch

ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN
AANMELDEN VERPLICHT VIA SECRETARIAAT
Zondag 13 december
09.15 uur

Pastoor Kaleab
Voorzang

Zaterdag 19 december
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Voorzang

Zondag 20 december
09.15 uur

Pastor Anton Overmars
Voorzang

Donderdag 24 december
17.30 uur

Gezinsviering
Pastoor Kaleab
Musicstar/De Sterretjes

20.00 uur

Woord- en Communieviering
Diaken Marcel de Haas
Voorzang (Cantare)

22.30 uur
Kerstavond

Pastoor Kaleab
Voorzang (Gemengd Koor)

Vrijdag 25 december
09.15 uur
Eerste Kerstdag

Pastor Overmars
Voorzang (Jubilate)

Zaterdag 26 december
09.15 uur
Tweede Kerstdag

Pastoor Kaleab
Voorzang

Zondag 27 december
09.15 uur

Pastoor Kaleab
Voorzang

Donderdag 31 december
19.00 uur
Oudjaarsavond

Pastoor Kaleab
Voorzang

Vrijdag 1 januari 2021
09.15 uur
Nieuwjaarsdag

Pastor Anton Overmars
Voorzang

Zaterdag 2 januari
19.00 uur

Woord- en Communieviering
Diaken Marcel de Haas
Voorzang

Zondag 3 januari
09.15 uur

G. Bruggink
Voorzang

Zaterdag 9 januari
19.00 uur

Pastor A. Overmars
Voorzang

Zondag 10 januari
09.15 uur

Rector Jeroen de Wit
Voorzang

Zaterdag 16 januari
19.00 uur

Woord- en Communieviering
Diaken Marcel de Haas
Voorzang

Zondag 17 januari
09.15 uur

Pastoor Kaleab en Jaider
Voorzang

Zaterdag 23 januari
19.00 uur

Father Mathew
Voorzang

Zondag 24 januari
09.15 uur

Pastor Anton Overmars
Voorzang

Zaterdag 30 januari
19.00 uur

Woord- en Communieviering
Diaken Marcel de Haas
Voorzang

Zondag 31 januari
09.15 uur

Pastoor Kaleab
Voorzang

Zaterdag 6 februari
19.00 uur

Pastoor Kaleab en Jaider
Voorzang

Zondag 7 februari
09.15 uur

Pastor Anton Overmars
Voorzang

Zaterdag 13 februari
19.00 uur

Father Mathew
Voorzang

Zondag 14 februari
09.15 uur

Pastoor Kaleab en
Diaken Marcel de Haas
Voorzang

OVERLEDENEN
Wij hebben afscheid moeten nemen
van de volgende parochianen:
26 okt. Ben Reijnders (68)
Mr. Ludwigstraat 35
28 okt. Joke Berkhout-Snel (74)
Rooseveltlaan 66
29 okt. Pastoor Gerard Tol (91)
Plantage 57, Beverwijk
25 nov. Wim Boerstoel (83)
Jan van Galenlaan 16
28 nov. Jacoba Brandjes (96)
De Santmark 17

Dat zij mogen
rusten in vrede

IN MEMORIAM
WIM BOERSTOEL
Wij ontvingen het droeve bericht dat
op 25 november, toch nog redelijk
onverwacht, de heer Wim Boerstoel
op 83 jarige leeftijd is overleden.
Wim Boerstoel was een bekend gezicht voor velen en gedurende een
flink aantal jaren was hij een van de
vaste organisten in onze kerk en in
de protestantse kerk in Limmen. Geregeld begeleidde hij een van onze
koren of zorgde hij voor de orgelbegeleiding in vieringen met voorzang.
Wim had een protestantse achtergrond met een brede muzikale interesse. Hij was enthousiast lid het herenkoor, leergierig en al snel een gerespecteerde collega. Hij had ook interesse voor authentieke uitvoeringsvormen van het gregoriaans. Wim is
te beschrijven als serieus, degelijk en
betrouwbaar. We hebben hem met
passende gregoriaanse muziek uitgeleide kunnen doen.
“Requiem aeternam
dona eis, Domine”“Heer geef hem de
eeuwige rust”.
Wim van der Meer
(namens het herenkoor)

PAROCHIEBESTUUR HEEMSKERK,
CASTRICUM, UITGEEST
Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw,
voorzitter
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd
voorzitter, Heemskerk
Wim van de Meer, secretaris, Castricum
Wilma Groot, lid, Uitgeest
Wim Brugman, 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
Wim van de Meer, 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

COLLECTEN
11 okt. e
221,van 18 oktober t/m 15 november
geen vieringen i.v.m. corona
22 nov. e
436
29 nov. e
255

PAROCHIE-INFO
PASTOOR
Pastoor K. (Kaleab) Masresha Shiferaw
Dorpsstraat 131, 1901 EK Castricum.
Tel. 0251-838124,
email: kaleabman@gmail.com
Diaken Marcel de Haas 06-13747848
Pastor Anton Overmars 06-28963045
Kapelaan Teun Warnaar 06-13997625
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
St. Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113
Eucharistievieringen op dinsdag- en
donderdagochtend om 9.00 uur. Op vrijdag (van 9.00 tot 11.00 uur) en zondag
(van 9.00 tot 10.30 uur) is de kerk open
voor het opsteken van een kaarsje en
voor gebed. 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
VERSPREIDING IN BAKKUM
Anneke Bijman, tel. 657807
VERSPREIDING IN CASTRICUM
Sjaak Tiebie
tel 830 475, mobiel 06 26 725 440
De Overweg in 2021 zal verschijnen
op 4 februari, 25 maart, 20 mei,
26 augustus, 28 oktober
en 16 december.
INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren
vóór 19 januari 2021.
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.
ZIE OOK ONZE WEBSITE:
WWW.DEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL

