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• Stichting Caritas verrast ouderen

IN DIT NUMMER
De vergadering van het bestuur 
van het samenwerkingsverband 
van 7 oktober wordt geopend 
door Rita Dufrenne met een mooie 
tekst: ‘God is altijd online, bij Hem 
is nooit een storing. Je kunt al-
tijd met hem chatten, maar je kunt 
ook zonder computer bij Hem te-
recht. En met de bijbel als hand-
leiding is je verbinding altijd per-
fect! Downloaden is gratis en zijn 
God's programma's vrij van virus-
sen (heel mooi in deze tijd).

REGIONALE BIJEENKOMST 
KOSTERS
Op 30 september waren veel kos-
ters uit onze regio aanwezig tij-
dens een regionale bijeenkomst. 
Pastoor Eric Fennis van de Nico-
laasbasiliek hield een aanspre-
kende en humoristische inleiding 
en benadrukte het belang van de 
koster als stabiele factor tijdens 
de vieringen. ‘Hij of zij moet veel-
zijdig zijn en de godslamp bran-
dend houden, zeker in deze tijd 
waar vaak sprake is van wisselen-
de pastores’. Vervolgens waren er 
allerlei vragen van kosters over de 
consequenties van corona en het 
belang van een goede samenwer-
king en afstemming tussen kos-
ter en pastor van dienst wat ze-
ker bijdraagt tot plezier in het uit-
oefenen van het kostersvak en 
daarvoor moeten zowel kosters 
als pastores van dienst hun beste 
beentje voorzetten! 
Graag wil ik namens het bestuur 
alle kosters een compliment ma-
ken! Sinds het uitbreken van co-
rona zijn de kerkgemeenschap-
pen met allerlei elkaar snel op-
volgende ontwikkelingen gecon-
fronteerd. Intelligente lockdown, 
1,5 meter afstand, ontsmettingen, 
hoestschermen, pincetten, venti-
latiesystemen, routestickers. Als 
kosters bent u erin geslaagd om, 
soms met wat aanpassingen links 
en rechts en het nodige meet-

werk, daar voldoende opvolging 
aan te geven. Hartelijk dank voor 
uw inzet en aandacht daarvoor!

INVOERING SLEUTELPLAN
Wim van der Meer vertelt dat er 
de komende weken een nieuw 
sleutelplan van kracht wordt in 
de Pancratiuskerk en het paro-
chiecentrum. Het gaat om gecer-
tificeerde en genummerde sleu-
tels. Een verstandig besluit van 
het locatieteam Castricum! Hier-
mee ontstaat er weer een beter 
en actueel zicht op wie waarvoor 
sleutels nodig heeft en om welke 
reden. Chapeau voor alle vrijwilli-
gers die hebben bijgedragen aan 
de invoering van dit nieuwe sleu-
telplan en graag uw begrip voor 
de noodzaak om hier uw mede-
werking aan te verlenen.

CORONA EN KERSTMIS
Veel vragen worden gesteld over 
de viering van Kerstmis. Op dit 
moment is nog niet te overzien 
hoe de situatie van corona is te-
gen het einde van dit jaar. Een 
planning valt op dit moment nog 
niet goed te maken. Het aantal 
mensen dat naar de kerken in on-
ze regio mag komen zal hoogst-
waarschijnlijk (zeer) beperkt zijn. 
Moeten we met een systeem van 
reservering of toegangskaarten 
gaan werken? Hopelijk kunnen 
we in het volgende parochieblad 
meer duidelijkheid geven, maar 
dan nog is alles onder voorbe-
houd. Onze behoefte aan posi-
tieve, hoopvolle en liefdevolle be-
richten groeit. Wij wensen al onze 
parochianen veel sterkte in deze 
moeilijke tijd. Liefde en vertrou-
wen op God zijn de meeste he-
lende krachten in de wereld. Geef 
het, deel het en ontvang het. En 
wees dankbaar voor alles wat nog 
wel mogelijk is!

Bert Jan Rozestraten, Gedel. voorzitter

UIT HET BESTUUR

VANUIT HET LOCATIETEAM:
OPNIEUW EEN PAS OP DE PLAATS

HULPVERLENING 
VIA DE VOEDSELBANK

De al gevreesde 2e golf van de coro-
nabesmetting is er dan helaas toch 
gekomen en heeft opnieuw ingrijpen-
de consequenties voor de samenle-
ving en dus ook voor onze geloofs-
gemeenschap. De snelheid waarmee 
het virus zich blijkt te vermenigvul-
digen is angstaanjagend en kijkend 
naar de kwetsbaarheid van een groot 
deel van de groep actieve kerkgan-
gers is uiterste voorzichtigheid ge-
boden. 

Diverse scenario’s zijn in het regio-
team besproken waarna besloten is 
dat weekendvieringen vooralsnog tot 
en met het weekend van 15 novem-
ber weer zijn stilgelegd. Hetzelfde 
geldt ook voor de koorzang. Het bij-
wonen van de eucharistievieringen in 
onze kerk blijft mogelijk op dinsdag- 
en donderdagochtend om 9.00 uur. 
Op vrijdag (van 9.00 tot 11.00 uur) en 

De Voedselbank in Castricum ver-
leent wekelijks vanuit het Parochie-
centrum van de R.K. Parochie De 
Goede Herder aan de Dorpsstraat in 
Castricum op vrijdag van 10.30-13.00 
uur haar hulp. Deze Voedselbank 
is een dependance van “Stichting 
Voedselbank IJmond-Noord”. De vrij-
willigers die in het parochiecentrum 
werken komen uit Castricum. Aan de 
personen die voor een voedselpakket 
in aanmerking komen wordt wekelijks 
op die plaats een pakket verstrekt. 
Een voedselpakket is een basisver-
strekking. Indien nodig wordt er door 

zondag (van 9.00 tot 10.30 uur) is de 
kerk wel open voor het opsteken van 
een kaarsje en voor gebed. 

Voor de geplande eerste communie-
vieringen en de viering van Allerzie-
len (zie ook het artikel in deze editie 
van Overweg) hebben we gelukkig 
aangepaste vormen gevonden waar-
bij de veiligheid van iedereen goed 
gewaarborgd kan worden. 

Dit besluit hebben we met een be-
zwaard gemoed genomen, maar we 
hebben gemeend voor de veiligste 
route te moeten kiezen. We hopen 
dat door deze drastische maatrege-
len in korte tijd weer een hanteerbare 
situatie ontstaat en vragen u om be-
grip en medewerking. 

Namens het locatieteam,
Wim van der Meer, voorzitter

onze parochiële caritas extra hulp 
verstrekt in de vorm van een financi-
ele ondersteuning. Uw bijdrage voor 
deze extra verstrekking aan onze me-
demens in nood kunt u doen door 
uw bijdrage over te maken op het 
rekeningnummer NL41 RABO 0349 
3356 99 t.g.v. PCI DGH Castricum. 
Uw bijdrage komt dan in zijn geheel 
terecht bij de doelgroep.

Normaliter vindt de voedselinzame-
ling een keer per maand plaats in het 
eerste weekend van de maand. Om-
dat er niet meer iedere zaterdag een 
viering is, loopt u de voedselinzame-
ling misschien mis. Mocht dat zo zijn 
dan is er ook de gelegenheid om op 
vrijdag van 10 tot 12 uur uw dona-
tie of producten af te geven. Al vanaf 
de maand mei ‘20 staan wij vóór de 
kerk voor inzameling. Groot voordeel 
hiervan is dat iedereen er dan terecht 
kan. Ook niet kerkbezoekers. Tot en 
met de inzameling van 4 oktober 
hebben wij hierdoor € 515,00 ingeza-
meld en 33 kratten met artikelen. 

Wij roepen iedereen op om van deze 
gelegenheid gebruik te maken. De 
mensen in nood zijn u dankbaar.

Werkgroep Caritas van de R.K. parochie 
“De Goede Herder”.

VORMSEL 2021

Op woensdag 7 oktober jl. hebben wij de ouderavond gehad voor de nieuwe 
vormelingen 2021. Dit jaar starten wij met de Alpha Film Series. De Alpha  
Film Series zijn heel inspirerend en er worden goede vragen bij gegeven 
voor een open gesprek over geloof.
Wij hebben inmiddels 9 aanmeldingen voor het Vormsel
2021 en verwachten dat daar nog een aantal bijkomt.
U kunt uw kind ook nog aanmelden voor het Vormsel 2021. 
Aanmelden kan via het 'aanmeldingsformulier H. Vormsel', onderaan de 
website: laurentius-maria.nl/aanmelden-vormsel-en-eerste-communie 
De eerste bijeenkomst verwachten wij op donderdag 29 oktober 2020 om 
19.00u in de Laurentiuskerk te Heemskerk te kunnen houden. 
Voor vragen over het Vormsel kunt u ook terecht bij Pina Russo-Contino, 
email russo133@outlook.com of tel. 0627545594.



REGIOVORMSEL NIEUWS

AFSCHEID PIET VAN DER HORST ALS 
VOORZITTER VAN HET LOCATIETEAM

Zaterdag 5 september kwamen de 
vormelingen na een lange tijd weer  
bij elkaar in de Esplanadezaal in 
Heemskerk. We startten om 15.00 
uur met een welkom en kregen uitleg 
van mevr. Solano uit Uitgeest, over 
het project: “tieners fietsen voor tie-
ners”, waar het sponsorgeld dit jaar 
naartoe zal gaan. 
In het kort is dit het doel: drie jon-
ge mensen  in Costa Rica hebben in 
het begin van dit jaar hun beide ou-
ders onverwachts verloren en moe-
ten nu voor zich zelf zorgen. In Costa 
Rica is geen hulp voor weeskinderen 
in de vorm van kinderbijslag of uitke-
ring. Natuurlijk helpt de familie zo veel 
mogelijk maar de kosten zijn zo hoog 
dat zelfs de huis- en eetkosten al te-
veel zijn. Doorgaan met leren is bij-
na onmogelijk. Doordat onze vorme-
lingen op deze zaterdag de sponsor 
fietspuzzeltocht gaan fietsen hopen zij 
daarmee sponsorgeld op te halen om 
deze kinderen de mogelijkheid te kun-
nen geven om door te gaan met leren. 

Na deze informatie gingen we naar de 
kerk en gaf kapelaan Teun uitleg over 
het sacrament van de biecht en ver-
telde een oud-vormeling wat haar er-
varing was na de eerste biecht. Aan 
de hand van een lijstje kregen de kin-
deren tijd om bij zich zelf na te gaan 
wat niet goed was gegaan de afgelo-
pen tijd.

Zoals u uit eerdere berichten uit 
Overweg al hebt kunnen vernemen, 
heeft Piet van der Horst tussen janu-
ari en mei geleidelijk zijn voorzitters-
taken van het locatieteam van De 
Goede Herder overgedragen. Eind 
mei heeft hij bij het aflopen van zijn 
officiële benoemingsperiode de voor-
zittershamer overgedragen en is ook 
de secretarisrol van het regiobestuur 
overgegaan. 

Dit feit konden we natuurlijk niet on-
gemerkt voorbij laten gaan, maar 
de coronabeperkingen zorgden er-
voor dat het officiële afscheid moest 
wachten tot het na versoepeling 
van de regels veilig kon gebeuren. 
En dus kwam op 12 september een 
groep genodigden bij elkaar om of-
ficieel en “corona veilig” afscheid te 
nemen van Piet. 

Piet heeft met de nodige steun van 
zijn familie tientallen jaren een ac-
tieve rol gespeeld binnen de RK kerk 
in Castricum. Vanaf 2014 als voorzit-
ter van het locatieteam en secreta-
ris van de regio Heemskerk, Uitgeest 
en Castricum. Bestuurder in een tijd 
waarin grote veranderingen hebben 
plaatsgevonden. Achter de schermen 
en met de steun van grote aantallen 
vrijwilligers is enorm veel werk ver-

Terug in  de Esplanadezaal werd een 
uitleg gegeven over de Tien Gebo-
den en daarna gingen de jongeren  
een grote afbeelding van Mozes met 
de 2 stenen tafels, die in 4 vierkanten 
was geknipt, met kleurkrijten inkleu-
ren. Tussendoor kregen de vorme-
lingen de gelegenheid, als zij dit wil-
den, een biechtgesprek met de kape-
laan te voeren.

Tegen half zes fietsten we naar de 
Patatoloog voor een frietje en een 
snack om vervolgens naar de duinen 
te fietsen. Na wat gedronken te heb-
ben gingen we in 3 groepjes de 
sponsorfietspuzzeltocht fietsen. Wel 
bekend, met de gebarentaal handjes 
en de slagzin oplossen. Dat lukte:
Zoals Jezus tegen de mensen zei:
“Al het goede dat jullie voor iemand 
anders doen, dat doen jullie voor 
mij.”

Daarna snel terug naar de Mariakerk. 
De laatste groep kon net niet droog, 
maar wel met een glimlach, binnen 
komen. Nog even een hotdog eten  
en een “muntje-zoek” spel  en daar-
na ging iedereen  met een  inschrijf-
formulier en info over het project 
weer naar huis.
Tijdens de vormselviering op zaterdag  
24 oktober in Uitgeest, werd het re-
sultaat van de “kleurplaat bekend en  
hoeveel geld er is opgehaald. 

zet om de positie van de RK kerk in 
Castricum en de positie van de regio 
te versterken. Met de nodige reflectie 
en op zijn tijd met enige humor wer-
den moeilijke zaken vlotgetrokken, 
waarbij Piet zich als een doelgerichte 
en kundige bestuurder bewees. Te-
gelijkertijd bleef hij een betrokken ge-
lovige, trouw aan zijn principes en 
een fijne persoon om mee te werken.

Voor alle inzet en leiderschap zijn we 
Piet als geloofsgemeenschap enorm 
veel dank verschuldigd. Ik hoop dat 
het ons gegeven is dat we elkaar nog 
lang zullen mogen ontmoeten. 

Wim van der Meer (voorzitter locatieteam)

VAN DE REDACTIE

OPBRENGST KERKBALANS

Spijtig en jammer te moeten zeggen dat er nieuwe maatregelen genomen 
zijn in deze coronatijd, maar we beginnen er wel mee. Het is een bijzon-
dere tijd. Veel ouderen hebben de associatie met de oorlog. Daar hebben 
wij, “jongeren” geen herinnering aan en toch kunnen we het nu enigszins 
begrijpen. Gelukkig is er eten, kunnen we nog heel veel dingen doen en 
is het voor de ouderen in de verzorgingshuizen mogelijk om weer bezoek 
te ontvangen. Laten we de zegeningen tellen en blijven letten op elkaar.     

In zijn verhaal over Kaleab schrijft Bert Jan Rozestraten over de loopband 
in zijn appartement. Inmiddels is deze verhuisd naar de kerk. Zo kan Ka-
leab ongestoord 10 kilometer hollen op zijn loopband, oortjes in met een 
muziekje en misschien wel de stem van God die hem aanspoort! Bert 
Jan schrijft ook over de kosters, zij maken werkelijk overuren. Nog nooit 
hebben zij te maken gehad met zoveel maatregelen, steeds weer op-
nieuw aanpassingen.
En terwijl zij zo aan het werk zijn, vallen 
er altijd wel wat dingen op die anders 
kunnen. Zo kunnen we de monstrans 
zien in een aureool van licht. En bij het 
Maria altaar zijn het kindje Jezus en de 
scepter in goudkleur geschilderd. Geen 
hele grote ingreep maar het resultaat is 
werkelijk prachtig geworden. 

Wij gaan alweer toe naar de november-
maand, de wintertijd is ingezet en kijken 
uit naar de decembermaand, naar het 
lichtfeest. Wij hopen dat u er net zo naar 
uitziet als wij, dat het met de wereld wat 
beter mag gaan en dat we gezond blijven.

In het weekend zijn er geen vieringen maar op dinsdag- en vrijdagoch-
tend blijft het secretariaat geopend. Mocht u vragen hebben dan kunt u 
altijd even bellen, tel. 652479 of even langs komen.

Wij wensen u alle goeds. Zoals premier Rutte zegt: Samen komen we er 
doorheen! Veel leesplezier in deze editie van de Overweg.

De redactie van Overweg, Marja van den Brink en José Marsé
Hierbij een tussenstand van de opbrengst kerkbalans:
Ontvangen dit jaar t/m 25 augustus €  55.827,00
Ontvangen vorig jaar t/m 25 augustus €  55.694,00

Er is dus nagenoeg geen verschil ondanks (of dankzij?) het coronavirus,  
ik weet het niet maar het is op zich een resultaat waar ik positief over 
ben. Langs deze weg wil ik u er echter op wijzen dat er nog steeds men-
sen zijn die hun jaarlijkse kerkbijdrage om wat voor redenen dan ook nog 
niet hebben overgemaakt. Als penningmeester hoop ik dat deze mensen 
uit zichzelf reageren anders krijgen zij eind november nog een reminder 
via de post, hetgeen extra werk met zich brengt. Onze kerk kan alle bij-
dragen en giften ontzettend goed gebruiken omdat mede door het co-
ronavirus andere inkomsten achterblijven. Ook als u iets 
extra’s wilt geven, houden wij ons van harte aanbevolen. 
De bekende nummers zijn voor uw kerkbalans-/parochie-
bijdragen: ING-bank NL18 INGB 0000 2065 97 
of RABO-bank NL85 RABO 0311 9023 16 
t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder Castricum

Gerard Veldt, penningmeester

ZEG HET MET BLOEMEN
Wat een leuke reacties kregen we 
van de ouderen uit onze kerkge-
meenschap, toen zij voor de twee-
de maal dit jaar een plantje kregen 
aangereikt ter bemoediging en on-
dersteuning in de moeilijke en soms 
eenzame coronaperiode. Ouderen 
die vaak worden vergeten, maar ook 
niet zelf de deur uit mogen en durven 
vanwege het besmettingsgevaar.
Deze presentjes zijn een initiatief van 
Caritas met medewerking van enkele 
vrijwilligers uit de parochie. 
Omdat het initiatief zo geslaagd lijkt, 
is besloten vaker per jaar iets aan te 
bieden bijvoorbeeld met Kerstmis, 
Pasen of aan het begin van de zo-

mer. Daartoe is een kleine werkgroep 
in het leven geroepen die dit initiatief 
gaat vervolgen.
Hiervoor zijn we nog op zoek naar 
vrijwilligers om ons te helpen de 
planten rond te brengen. Het gaat 
dan om ongeveer één dagdeel per 
kwartaal. Wilt u zich hiervoor inzet-
ten, dan kunt u zich melden bij het 
secretariaat van de parochie 
(Dorpsstraat 113, tel. 652 479). 
Email: pancratius@degoedeherder-
castricum.nl. Op dinsdag- en vrijdag-
ochtend is er altijd iemand aanwezig 
tussen 9.30 en 11.30 uur.

Bij voorbaat hartelijk dank.



OECUMENISCHE VROUWENGESPREKSGROEP

DE STILLE OMGANG 2020 GING 
DOOR COVID19 NIET DOOR

Na het overlijden van onze dierbare 
deken-pastoor Ton Cassee is Kaleab 
Masresha Shiferaw met ingang van 
1 april 2020 door emeritus bisschop 
Mgr. J.M. Punt benoemd tot pastoor 
van het samenwerkingsverband, be-
staande uit de parochies H. Laurenti-
us-H. Maria (Heemskerk), De Goede 
Herder (Castricum), Onze Lieve Vrou-
we Geboorte (Uitgeest), St. Eloy (Be-
verwijk), De Twaalf Apostelen (Bever-
wijk) en H.Jozef (Velsen-Noord). Pas-
toor Kaleab draagt eindverantwoor-
delijkheid voor de uitvoering van pas-
torale werkzaamheden. Als opvolger 
van deken-pastoor Ton Cassee willen 
we hem eens ‘in het spotlicht’ zetten. 
Wie is pastoor Kaleab? Wat is zijn 
achtergrond? Wie of wat inspireert 
hem? Ik spreek hem ter gelegenheid 
van zijn verjaardag in zijn gezellige 
appartement in Castricum.

HECHTE FAMILIEBANDEN
Kaleab werd op 24 oktober 1971 ge-
boren in Debremarkose, een stad in 
het noordwesten van Ethiopië. Hij is 
één van de zeven kinderen, de vijfde 
in rij. Een warm gezin met een groot, 
kloppend hart voor alles wat er in 
hun omgeving gebeurde. Toen Kale-
ab 3 jaar oud was, verhuisde het ge-
zin naar de hoofdstad van Ethiopië: 
Addis Abeba.
 
De vader van Kaleab is koptisch or-
thodox en leeft nog steeds. De fami-
lie zorgt thuis voor hem. Zijn vader 
werkte als ingenieur waterbouwkun-
de en reisde door heel Ethiopië. Zijn 
moeder overleed enkele jaren gele-
den en was streng katholiek. Zijn va-
der wilde dat Kaleab arts zou wor-
den. Maar op 11-jarige leeftijd luister-
de Kaleab, een wat stille en verlegen 
jongen, liever naar zijn moeder. Als 
de dag van gisteren herinnert hij zich 
nog wat zij zei: ‘Kaleab, wil jij niet 
priester worden?’ Nadat bisschop 
Mussi, toen nog pastoor, het gezin 
thuis had bezocht, haalde hij Kaleab 
over om naar het klein seminarie in 
Nazaret te gaan. Hij voelde zich er 
snel thuis en las veel boeken. Wat hij 
gelezen had, vertelde hij aan de se-
minaristen. Avond na avond wist hij 
hen te boeien, wat hem de bijnaam 
‘professor’ opleverde. Die verlegen-
heid raakte hij in Nazaret snel kwijt.

Iedere 2e donderdagmiddag van de 
maand komen enkele vrouwen, ka-
tholiek én protestant,  bij elkaar om 
te spreken over een gespreksonder-
werp. Samen worden die onderwer-
pen uitgezocht. Dat kan over van al-
les gaan waar op dat moment de 
aandacht naar uitgaat. Meningen en 
ervaringen worden uitgewisseld, zo-
dat we van elkaar leren.
De thee/koffie staat klaar om 13:45 u.  
in De Schakel, zodat we om 14:00 u.  
kunnen beginnen. We gaan door tot  
16:00 uur. De Schakel ligt in het 
steegje tussen de Dorpskerk  en De 
Kern in.

Het jaar 2020 is het 675-jarig 
jubileum van het Mirakel van 
Amsterdam. Ter gelegenheid 
daarvan worden zeven oude 
pelgrimsroutes naar de
Heilige Stede in ere hersteld.

Over de Mirakelroute:
"In de 15e en 16e eeuw werd 
in Amsterdam, Haarlem en Leiden 
jaarlijks op de dinsdag na het feest 
van de H. Gregorius (12 maart) vanaf 
het stadhuis afgekondigd dat de vol-
gende dag de Mirakelprocessie door 
Amsterdam zou trekken. Het daarop-
volgende klokgelui was voor Amster-
dammers een oproep om hun hui-
zen te versieren en rustaltaren voor 
de processie op te richten. De schut-
terij deed een laatste inspectie van 
de route. In Haarlem, Leiden en el-
ders maakten de pelgrims zich op 
om naar Amsterdam te trekken. Na 
een lange tocht over dijken en wa-
ter bereikten zij in Sloten of Amstel-
veen de Heiligeweg waarover zij de 
laatste kilometers naar Amsterdam 
liepen. Daar namen ze de volgende 
dag deel aan de Sacramentsproces-
sie in de Vasten en bezochten zij in 

Na het klein seminarie volgde een 
novice, een proeftijd van een jaar als 
kandidaat-religieus, in Gurage, een 
regio 125 kilometer ten zuidwesten 
van Addis. Na dit tussenjaar ging Ka-
leab op 17-jarige leeftijd eerst filoso-
fie en daarna theologie studeren in 
Addis Abeba. Op 23 november 1997 
werd hij tot priester gewijd en trad 
hij toe tot de orde van Francisca-
nen.  Door de overste werd hij voor 
een periode van 2 jaar aangesteld 
als hoofd van een katholieke school 
in Kobo, een stadje 600 km ten noor-
den van Addis. 

EEN ERNSTIG AUTO ONGELUK
Weer terug in Gurage kreeg hij een 
ernstig auto-ongeluk. Kaleab ver-
telt: ‘het was 10.00 uur ’s morgens, ik 
was met de auto onderweg. Wat er 
precies gebeurde weet ik niet meer, 
maar ik werd ’s avonds om 19.00 uur 
in het ziekenhuis wakker. Mijn heup 
was gebroken, ik had een knie ver-
brijzeld. Vier boeren hebben mij op 
een brancard naar het ziekenhuis ge-
bracht. Mijn auto was helemaal uitge-
brand. Ik zat niet in de gordel, dus ik 
ben blijkbaar uit de auto geslingerd.’ 
Wat volgde was een lange en saaie 
periode van revalidatie. Dit ongeluk 
bleek een omslagpunt in zijn leven: 
‘ik wil verder studeren, ik wil naar het 
buitenland.’ Zijn overste was aanvan-
kelijk tegen, maar de generaal van de 
orde, een Italiaan, wist de overste op 
andere gedachten te brengen. Wordt 
het Engeland, de VS of misschien 
toch een ander land? Kaleab sprak er 
tijdens een dinertje over met Petros 
Berga (voormalig pastoor in Edam en 
thans apostolisch visitator van de in 
Europa wonende katholieke Ethiopi-
sche gelovigen). ‘Waarom ga je niet 
naar Nederland?’ zei hij. ‘Vraag één 
van de bisschoppen aldaar?’

VERLIEFD OP NEDERLAND VANAF 
DAG ÉÉN!
Pastoor Kaleab benaderde bisschop 
Punt en kreeg in januari 2005 van 
hem toestemming om een jaar te ko-
men. Oud-secretaris Piet van der 
Horst, toen nog medewerker op het 
Bisdom Haarlem, regelde alle papie-
ren voor hem. Hij kreeg een aanstel-
ling in Beverwijk, en begon als ka-
pelaan onder pastoor Jules Dresmé. 
Vanaf dag één genoot Kaleab van de 
openheid en vrijheid in Nederland. In 
2005 besloot hij ook om bij een loka-
le amateurvereniging (RKVV DEM) te 
gaan voetballen. Ik maakte zelf deel 
uit van een veteranenteam en herin-
ner mij nog goed toen de voorzitter 
van DEM in de kleedkamer naar ons 
toe kwam en zei: ‘Volgende week 
komt een Ethiopische priester jullie 
gelederen versterken!’ Vol verwach-
ting keken wij uit naar die zaterdag. 
‘Een Ethiopisch loopwonder, einde-
lijk versterking op het middenveld.’ 
Groot was onze verbazing toen Ka-
leab verscheen. Eerder het impo-
sante postuur van een keeper dan 
van een middenvelder… Maar wat 
kun je je soms vergissen: de goed-

lachse Kaleab moest je geen sprint-
je van 50 meter laten trekken, maar 
gewoon de bal in de voeten spelen. 
Hij bleek over een ‘fluwelen baltech-
niek’ te beschikken. Bijna geen en-
kele speler kreeg hem van de bal af. 
Terugkijkend denk ik dat zijn deelna-
me in ons team een goede zet was 
om in de Nederlandse samenleving 
te integreren: tot op de dag van van-
daag heeft hij er heel veel vrienden 
en vriendinnen aan overgehouden. 
Sport verbroedert beslist!

TIJD OM AF TE VALLEN
Medio vorig jaar heeft pastoor Kale-
ab het roer drastisch omgegooid. ‘Ik 
voel me een gevangene van mijn ei-
gen lichaam’ zei hij. Ik antwoordde: 
‘er is maar één iemand die daar iets 
aan kan doen en dat ben je zelf!’ Er 
kwam een loopband in zijn apparte-
ment. Ik weet niet of de benedenbu-
ren het leuk vonden, maar pastoor 
Kaleab begon met (hard)lopen en 
lette beter op zijn voeding. De liters 
cola werden vervangen door water. 
Zijn hart zei ‘injerra’, maar zijn hoofd 
zei: ‘stampot is beter’. En zie: de im-

posante keeper transformeerde tot 
een atletische middenvelder. Jam-
mer dat we nu niet meer voetballen 
Kaleab... Overigens is hij nog steeds 
verzot om dit spelletje. Hij kijkt in zijn 
vrije tijd graag voetbal, zijn favoriete 
club is Manchester United en hij weet 
veel details van alle WK’s.

Sinds 2008 woont Kaleab in Castri-
cum, waar hij door de parochianen 
met veel enthousiasme is onthaald.  
‘Wie is de grootste inspirator in jouw 
leven?’ vraag ik hem. Zonder enige 
twijfel zegt hij: ‘Jezus! Hij is elke dag 
mijn leraar, mijn grote held, iemand 
die altijd luistert, nooit (ver)oorde-
lend. Jezus is de belangrijkste per-
soon in mijn leven!’ Terugtrappend 
op de fiets naar Heemskerk over-
denk ik ons gesprek. Na zijn komst 
naar Nederland zijn we sinds 2005 
bevriend en hebben samen al veel 
meegemaakt. ‘Geluk is anderen ge-
lukkig maken!’ zei Kaleab tijdens ons 
gesprek. Wat een geluk om zo ie-
mand als vriend te hebben!    

Bert Jan Rozestraten

De eerstvolgende middagen zijn op 
12 november met familieverhalen/
herinneringen over de bevrijding van 
75 jaar geleden.
10 december ieder heeft een eigen 
inbreng bv een tekst of lied over Ad-
vent en/of Kerst.
Onderwerpen zijn onder voorbehoud.

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

de Kalverstraat de Heilige Ste-
de, waar op 15 maart 1345 het 
Sacramentswonder van Amster-
dam (Heilig Mirakel) had plaats-
gevonden."

De jaarvergadering van het Ge-
zelschap van de Stille Omgang 
Amsterdam werd op 10 oktober 

gehouden in de Kathedrale Basiliek 
St. Bavo in Haarlem. Begonnen werd 
met een Eucharistieviering, gecele-
breerd door Mgr. Woorts, bisschop 
van Utrecht en bisschop-referent 
voor bedevaarten. Hierbij werden alle 
maatregelen betreffende corona opti-
maal in acht genomen.
Na een lunch begon de jaarverga-
dering in de kerk. Tenslotte werd de 
tentoonstelling 675 jaar Mirakel van 
Amsterdam door Mgr. Hendriks, bis-
schop van Haarlem-Amsterdam ge-
opend. Tot en met 29 november is 
deze tentoonstelling te bezoeken in 
de Koepelkathedraal.

Al bij al een heel speciale viering, blij 
dat ik er getuige van heb mogen zijn.

Jan Kamphuys

PASTOOR KALEAB MASRESHA SHIFERAW 
WEER EEN JAARTJE OUDER



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, overlij-
den, 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 vrij-
dag (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

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 laatste Overweg in 2020 zal 
verschijnen op 17 december. 

INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren 
vóór 12 december 2020.

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.

Nog in concept maar voor 2021 staan 
de volgende data gepland: 4 februari, 
25 maart, 20 mei, 26 augustus, 
28 oktober en 16 december.

ZIE OOK ONZE WEBSITE: 
WWW.DEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL

PAROCHIE-INFO

COLOFON

 15/16 aug. e 399
 23 aug. e 195
 30 aug. e 297
 5/6 sept. e 375
 13 sept. e 373
 19/20 sept. e 404
 27 sept. e 327
 3/4 okt. e 491   Wereldmissie-
 dag voor Kinderen

COLLECTEN

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

ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN 
ONDER VOORBEHOUD

Zaterdag 31 oktober
19.00 uur

Pastoor Kaleab
Voorzang

Zondag 1 november
09.15 uur

Kapelaan Teun Warnaar
Voorzang

Zondag 8 november
09.15 uur

Pastor J. van der Linden
Voorzang

Zaterdag 14 november
19.00 uur

Pastor Anton Overmars
Voorzang

Zondag 15 november
09.15 uur

Pastoor Kaleab
Voorzang

Zondag 22 november
09.15 uur

Pastoor Kaleab
Voorzang

Zondag 29 november
09.15 uur
Eerste zondag Advent

Pastor Anton Overmars pr.
Voorzang

Zaterdag 5 december
19.00 uur

Father Mathew
Voorzang

Zondag 6 december
09.15 uur

Kapelaan Teun Warnaar
Voorzang

Zondag 13 december
09.15 uur

Pastoor Kaleab
Voorzang

Zaterdag 19 december
19.00 uur

Pastoor Kaleab

Zondag 20 december 
09.15 uur

Pastor Anton Overmars pr.
Voorzang

WIJZIGINGEN
Adreswijziging of Overweg niet meer 

ontvangen of kerkbalans: 
pancratius@degoedeherdercastricum.nl

De afgelopen week heeft de werk-
groep Allerzielen in verband met de 
Corona pandemie moeten besluiten 
om de vieringen in de St. Pancratius-
kerk op maandag 2 november te an-
nuleren. De kerk zal wel open zijn, 
maandag 2 november, tussen 16.00 
uur en 20.00 uur om een kaarsje op 
te steken of voor een gebed.

Het kerkhof achter de kerk is ge-
opend van 9.00 uur tot 21.00 uur en 
zal in de avond sfeervol verlicht zijn. 
Voorgaande jaren werd het kerkhof 
verlicht door middel van glazen pot-
jes met een kaarsje erin. Door een 
gift van het Goede doelenfonds van 
de Uitvaartvereniging Associatie & 
IJmond, bij ons beter bekend als Uit-
vaartverzorging IJmond, hebben wij 
stormlantaarns en herderstaffen kun-
nen kopen. 

Wij verzoeken alle bezoekers van de 
begraafplaats tijdens Allerzielen zich 
te houden aan de Corona regels en 
de aanwijzingen van de vrijwilligers 
op te volgen.

ALLERZIELEN R.K. 
PANCRATIUSKERK 

EN KERKHOF

Wij hebben afscheid moeten nemen 
van de volgende parochianen:

12 sept. Frans Jansen (87)
 Kon. Wilhelminalaan 27
16 sept. Jo Brandjes-de Wit (93) 
 Zorgcentrum Heemswijk
27 sept. Walter Veraart (86)
 De Boogaert 35
3 okt. Atie Luijckx- Poel (92)
 de Boogaert 61 B
1 okt. Annie Beentjes- Bakker (94)
 Zorgcentrum De Cameren, 
 Limmen

Dat zij mogen 
rusten in vrede

OVERLEDENEN

RAAD VAN KERKEN CASTRICUM 
De serie van drie avonden over 
Kerk-zijn in Brazilië door 
ds. Saskia Ossewaarde (predikant in 
Egmond) gaat helaas niet door vanwe-
ge vanwege de huidige gezondheidsri-
sico’s. Hopelijk kan deze activiteit naar 
volgend jaar verplaatst worden.

Bevrijdingstheologie voor christenen 
zoals ik door Theologe des Vader-
lands 2016/17 Janneke Stegeman
Gelovig zijn is je open stellen voor 
een proces van transformatie. Dat 
vraagt moed en kwetsbaarheid. Ge-
loven gaat over ons, hoe wij zijn, hoe 
wij allemaal anders zijn en hoe we 
ons juist kunnen verbinden als we 
ruimte maken voor eigenheid. Zinvol-
le theologie is altijd contextueel. Be-
vrijdingstheologie, met postkoloniale 
en onbetamelijke theologie als onder-
deel daarvan, helpen om dat te zien. 
Theologie is leuker, spannender, on-
gemakkelijker en relevanter als het 
contextuele theologie is. Het leven 
wordt daar mooier van. 

Het is een opwindende, verrijkende, 
soms lastige zoektocht die nog steeds 
doorgaat. Verhalen en rituelen krijgen 
nieuwe betekenissen, net als begrip-
pen als ‘zonde’ en ‘gemeenschap’. 
Daarover gaat deze lezing. 
Wanneer: zondag 8 november 2020 in 
de Dorpskerk. Aanvang 15.00 uur en 
de bijdrage is € 5 (inclusief koffie/thee)

Mediteren is vanaf dit seizoen 
maandelijks in de Dorpskerk. 
Bert Appers zal leiding hieraan ge-
ven. Tweede bijeenkomst: vrijdag-
middag 20 november 2020, Inloop 
15 uur; meditatie 15.30-16.30 uur

U begrijpt dat te allen tijde rekening 
wordt gehouden met de geldende 
voorschriften om coronabesmettin-
gen te voorkomen. Dat betekent dat 
voorlopig anderhalve meter afstand 
wordt gehouden in de kerk en dat bij 
cursussen, zeker tot januari, max. 15 
deelnemers zijn toegestaan. Op onze 
website www.rvkcastricum.nl  kunt u 
het volledige programma lezen.
Voor alle activiteiten is opgave 
noodzakelijk via e-mail: rvkcas-
tricum@ziggo.nl of WhatsApp 06 
5160 9015. 

Het Taizé-avondgebed is nog niet ge-
start. In de kerk mag niet meer gezon-
gen worden. Echter, zingen is een ba-
sis voor het avondgebed. We zien ons 
dus genoodzaakt om het avondge-
bed, tot nader orde, te laten vervallen.

KLAVERJASSEN

Jammer genoeg gaat het klaver-
jassen in de parochiezaal nog 
steeds niet door. Laten we ho-
pen in het nieuwe jaar. 

Team Bakkums contact


