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

IN DIT NUMMER
• Coronavirus, alle activiteiten zijn onder voorbehoud
• Kerkhofmededelingen
• Parochiële Ouderendag op 4 juni

MAATREGELEN
I.V.M. CORONAVIRUS
Op 13 maart hebben wij van het bisdom aanvullende beleidsmaatregelen ontvangen om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te
gaan. De bisschoppen sluiten zich aan bij het advies van de overheid
en het RIVM. Het locatie team heeft besloten deze maatregelen met
onmiddellijke ingang in te voeren. Direct betrokkenen zijn hiervan voor
zover mogelijk meteen geïnformeerd.
Dit betekent dat:
• Alle vieringen op zaterdagavonden en zondagen tot 31 maart
worden afgelast.
• Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten
worden afgelast.
• Dopen en uitvaarten kunnen plaatsvinden, mits in kleine kring
en sober uitgevoerd. De celebrant is gehouden volgens strikte
richtlijnen te handelen, waarbij ook hier de fysieke afstand tussen
de gelovigen in acht moet worden genomen.
• De vieringen op dinsdag- en donderdagochtend (9.00 uur) zullen,
omdat deze doorgaans in kleinere groepen plaatsvinden,
vooralsnog doorgaan.
Ook hier met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen.
• Voor andere samenkomsten, zoals koffie drinken na vieringen,
koorrepetities en catechetische bijeenkomsten geadviseerd wordt
deze te laten vervallen.
Verdere informatie vindt u op: https://www.rkkerk.nl/bisschoppenscherpen-maatregelen-in-verband-met-het-coronavirus-aan
Zodra daar aanleiding toe is zullen wij u verder informeren.
Wim van der Meer, voorzitter locatieteam

PAROCHIËLE OUDERENDAG
OP DONDERDAG 4 JUNI 2020
Ook dit jaar wordt er weer een Parochiële Ouderendag georganiseerd en wel
op donderdag 4 juni 2020 in de Sint Pancratius kerk te Castricum. Deze dag
is voor alle parochianen van 75 jaar en ouder.
Om 10.00 uur zal de dag beginnen met koffie/thee en wat lekkers. Daarna is
er een Eucharistieviering met ziekenzalving en handoplegging, voor wie dat
wil. Misintenties voor deze viering kunt u, kosteloos aangeven bij aanmelden.
Na de viering wordt u een lunch aangeboden en ’s middags na het Marialof
zal de dag om ca. 15.00 uur eindigen. De kosten bedragen € 5,00.
Heeft u belangstelling om deze dag bij te wonen, dan bent u hierbij van harte
uitgenodigd.
Wilt u deelnemen aan de Parochiële Ouderendag, dan kunt u zich
vóór 10 mei 2020, telefonisch of via email aanmelden bij:
Yvonne Brakenhoff, tel: 06-37654557 of email:jwbrakenhoff51@hotmail.com
Of schriftelijk bij het parochiesecretariaat, Dorpsstraat 113, Castricum
Het inschrijfgeld van € 5,00 kunt u overmaken op rekeningnummer
NL22RABO0311983669 t.n.v. R.K. Parochie De Goede Herder,
onder vermelding van: Ouderendag juni 2020
Heeft u nog vragen, neem dan gerust
contact met ons op (zie boven).
Met vriendelijke groet,
Pastoor Kaleab, werkgroep Ouderendag
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UIT HET BESTUUR
Op 4 maart werd het bestuur van
Samenwerkingsverband De Ark
(in oprichting) hartelijk verwelkomd in het parochiehuis van St.
Pancratius in Castricum. Wim van
de Meer opende de vergadering
met een gebed van de Heilige Augustinus, een intelligent en begaafd spreker en denker uit de
vierde eeuw na Christus. Het is
goed om elkaar te ontmoeten en
te inspireren!
KENNISMAKING MET ONZE
NIEUWE DEKEN
FLORIS BUNSCHOTEN
Twee dekens, waaronder emeritus-deken Ton Cassee, zijn onlangs vanwege leeftijd en gezondheid teruggetreden. Bisschop
Punt en bisschop-coadjutor Hendriks hebben besloten om het
aantal dekenaten in het bisdom
uit te breiden van drie naar tien!
Het bisdom ziet het dekenaat niet
langer meer als bestuurslaag tussen parochie en bisdom. Dat is
bij een krimpende kerk niet meer
realistisch. De nieuwe dekenaten
worden vooral gezien als regio’s
die, juist vanwege de krimp, zoeken naar nieuwe wegen van samenwerking. De nieuwe dekens
worden aangesproken als ‘pastor
pastorum’, een soort vertrouwensfiguur. Met ingang van 1 februari
2020 is deken drs. F.J. Bunschoten (pastoor in de Zaanstreek)
verantwoordelijk voor de regio
Zaanstreek-IJmond. Het bestuur
heeft kennis met hem gemaakt en
hem geïnformeerd van onze plannen tot uitbreiding van de samenwerking met de parochies. Veel
dankbaarheid is onze parochie
en regio verschuldigd aan onze
emeritus-deken Ton Cassee. Het

moet toch wel bijzonder zijn als je
onder invloed van deze regionale
herindeling wordt opgevolgd door
maar liefst drie dekens! Hopelijk
mogen we nog even gebruik maken van zijn wijsheid.
VRUCHTBARE BIJEENKOMST
SECRETARIATEN
Op 28 januari zijn de medewerkers van de zes parochiesecretariaten bijeen geweest om nader
kennis te maken, parochiegegevens uit te wisselen en van elkaar
te leren. Het was een plezierige
ontmoeting waarbij gesproken is
over het nut en de noodzaak van
samenwerking, gemeenschappelijke uitdagingen (zoals de overgang van Navision naar DocBase), de (wijze van) benadering
van nieuwe parochianen en de
functie van het centrale secretariaat. Die avond mocht waardering voor al die inzet worden uitgesproken!
EERSTE COMMUNIE
Kapelaan Teun meldt dat er dit
jaar 4 communicantjes zijn afkomstig uit Uitgeest, 5 uit Castricum, 15 uit Heemskerk, 18 uit Beverwijk en 4 uit Velsen-Noord. Hij
wil graag voor Castricum, Heemskerk en Uitgeest met ingang van
2021 net als bij de viering van het
H. Vormsel overstappen naar een
vergelijkbaar systeem: ieder jaar
één viering en dan rouleren van
locatie. Volgend jaar zal de viering in Castricum plaatsvinden.
De voorbereidingsbijeenkomsten
blijven in de Esplanadezaal van
de Heemskerkse Mariakerk.
Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

VAN DE REDACTIE
Op het moment dat wij druk bezig zijn met een nieuwe Overweg wordt
het nieuws over het Coronavirus besproken. Veel restricties op alle
activiteiten binnen en buiten de kerken.
Bert Jan Rozestraten schrijft in zijn stuk vanuit het bestuur dat het goed
is om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Dit moeten we voorlopig
maar even uitstellen en hopen dat we gezond uit deze periode komen.
In de Overweg staat een aantal activiteiten waarvan we nog niet zeker weten of ze doorgaan. Vooralsnog gaat de Passion op 5 april niet
door. Ook het concert van het Byzantijns koor op 13 april is afgezegd.
Het programma van het gemengd koor staat in de Overweg maar is
ook onder voorbehoud.
Wij wensen u een Zalig Pasen en blijf vooral gezond!
Redactie van de Overweg, José Marsé

NIEUWS REGIOVORMSELGROEP
Deze keer een verslagje van de bijeenkomst van de vormelingen in februari: het thema was VUUR.
We beginnen altijd in de grote groep
met een kort gebed en een terugblik naar de vorige keer. Daarna gingen we in 3 kleine groepjes werken
en de vraag was: waar denk je aan
bij vuur? De vormelingen kregen ook
een opdracht: schrijf een elfje. Dat
is best moeilijk om opeens een “gedicht” te schrijven van elf woorden.
Maar met wat steekwoorden kwamen
we er uit.
Daarna lazen we het Pinksterverhaal
en de vormelingen moesten de moeilijke woorden onderstrepen.
We gingen terug naar de grote ruimte, waar de andere groepen ook weer
naar toe kwamen. Er werden een
paar elfjes voorgelezen en we spraken over de symbolische betekenis
van vuur. Het spreekwoord in vuur en
vlam staan, wat betekent dat?
Wie heeft jou in vuur en vlam gezet?
Dat bleek een moeilijke vraag voor
de jongeren.
We bespraken het pinksterverhaal
en de moeilijke woorden werden uitgelegd. Het Pinksterverhaal heeft te
maken met het H. Vormsel. Mogelijk
kan het sacrament van het H. Vormsel, de vormelingen in vuur en vlam

zetten om gelovige mensen te worden en dat te uitdragen.
We zongen, onder begeleiding van
gitaarmuziek het lied: Heer, U bent
mijn leven. Voor deze muzikale ondersteuning en voor het laatste onderdeel hadden we 4 gasten uitgenodigd. De vormelingen gingen weer in
3 groepjes en bedachten een aantal
vragen die ze aan deze mensen wilden stellen.
Tijdens een rouleersysteem kregen
de vormelingen 3x5 minuten de tijd
om hun vragen te stellen.
De gasten waren tussen de 15 en
23 jaar en een parochiaan van 80
jaar. Ze probeerden antwoord te krijgen op vragen zoals: Gaat u naar de
kerk, praat u met anderen over het
geloof, bid u wel eens, zet u zich in
voor de kerk?
Dank aan deze gasten om even tijd
te maken voor onze jongeren!
Op zaterdag 13 juni om 19.00uur zullen de vormelingen het sacrament
van het H. Vormsel ontvangen.
Deze viering is in de Onze-LieveVrouw-Geboortekerk in Uitgeest.
U bent alvast van harte uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn.
Elly Dantuma

RAAD VAN KERKEN CASTRICUM
Op Witte Donderdag 9 april 2020 is
er om 19 uur in de Dorpskerk een
Oecumenisch vesper. Dietrich Bonhoeffer zal daarin centraal staan, omdat hij op 9 april 1945, 75 jaar geleden, omgebracht is. Teksten van
Bonhoeffer zijn op muziek gezet door
Hans Timmer en zullen gezongen
worden door het Liturgiekoor o.l.v.
Jelle Jan Klinkert, Voorganger is Bertus Stuifbergen. Om 20 uur volgt een
film over het leven van Bonhoeffer en
er is een collecte na afloop.
BRAAMBOSLEZING 2020
In vuur en vlam: bevrijdingstheologie voor christenen nu door
Theologe des Vaderlands 2016/17
Janneke Stegeman
Deze lezing gaat over wat het nu betekent ons te verbinden met de christelijke traditie. Dat levert beweeglijke
theologie op, want contexten en vragen veranderen steeds. Gelovig zijn
is je open stellen voor dat proces van
transformatie. Dat vraagt moed en
kwetsbaarheid. Op zondag 19 april
2020 in de Dorpskerk om 19.30 uur.
Bijdrage € 5 (inclusief koffie/thee)
Zoekend naar de goede weg in het
leven door Marianne Hamers*
Kan ethiek hierin een brug vormen?
Elke dag maken we keuzes en staan
we voor de vraag: ”Wat is in deze situatie goed om te doen?” Normen en
waarden spelen hierin een belangrijke rol. Deugden als moed, rechtvaardigheid of wijsheid kunnen ons
helpen bij de keuzes die we maken.
Deze worden gevormd door onze opvoeding, cultuur en last but not least

religie. Religies hebben hierin veel
te bieden. Religies kennen overeenkomsten en verschillen, juist als het
gaat over de vragen van goed en
kwaad. Zij kunnen een brug vormen,
een verbinding tussen ons denken
en handelen, een verbinding tussen
onszelf en de ander. In vier avonden
gaan wij ons bezinnen op ethiek. De
invulling hiervan is:
* Eerste avond: ethiek in Oudheid en
Christendom. * Tweede avond: ethiek
vanuit Jodendom en Boeddhisme.
* Derde avond: ethische aspecten
rondom het thema ‘Voltooid leven’:
Emir Ertas, huisarts in Alkmaar en
praktiserend moslim zal dan gastspreker zijn. Hij zal vanuit de Islamitische geloofsovertuiging dit onderwerp belichten. We bespreken tevens
de visie op dit onderwerp vanuit het
Christendom.
* Vierde avond: ethische aspecten
rondom het thema “Vergeving”. Aandacht voor wat vergeving inhoudt en
de visie hierop van Christendom, Islam en Boeddhisme.
Op woensdag 22 april, 13 mei, 27
mei en 10 juni 2020 in het Parochiecentrum van19.30 – 21.30 uur
Bijdrage: € 10. * Marianne Hamers
is opgeleid tot counselor en ervaren
cursusleider op het gebied van interreligieuze dialoog en ethiek.
Meditatie
Helaas kan Kiki Kint de meditatie in
de Pancratiuskerk dit seizoen niet
meer leiden door persoonlijke omstandigheden. Wij bezinnen ons op
het voortzetten van de meditatie in
het komende seizoen.

UITNODIGING MOV-GROEP
De MOV-groep nodigt sponsors en belangstellenden
uit voor een sponsorbijeenkomst zondag 19 april om
13.00 uur in het Parochiecentrum. We beginnen met
een lunch. Daarna krijgt u informatie over hoe het
gaat met onze projecten en natuurlijk de gelegenheid
om vragen te stellen. We sluiten af met een kleine loterij.
In verband met de lunch is opgave tevoren noodzakelijk.
U kunt zich opgeven bij Yvonne Brakenhoff, telefonisch 06 37654557
of per e-mail jwbrakenhoff51@hotmail.com

VANUIT HET LOCATIETEAM
Voor de tweede keer treft u hierbij
een stukje aan dat ik schrijf in mijn
rol als voorzitter van het locatieteam
van De Goede Herder.
We zijn op het moment van schrijven
al weer bijna 2 weken op weg in de
veertigdagentijd en onderweg naar
Pasen. Een tijd van bezinning, inkeer
en reflectie.
Die reflectie vindt ook plaats binnen
het samenwerkingsverband “De Ark”
in oprichting, waarvan onze regio
een van de beoogde deelnemers is.
Dit nieuwe samenwerkingsverband
omvat dan de parochies in Heemskerk, Uitgeest en Castricum (dit is
onze huidige regio die al vanaf 2014
functioneert onder één bestuur) en
wordt volgens plan uitgebreid met
de parochies uit Beverwijk (waaronder Wijk aan Zee) en Velsen Noord.
Het totale samenwerkingsverband
bestaat dan uit negen parochies. Het
is de bedoeling om één jaar te nemen om toekomstige samenwerking
concreet vorm te geven. Stapje voor
stapje zijn we binnen de nieuwe uitgebreide regio bezig te zoeken naar
die elementen van onze taken waarvoor geldt dat als we ze gezamenlijk
uitvoeren er voordelen zijn te behalen.
Wat zeker is, is dat de reeds sinds
2018 bestaande intensievere pastorale samenwerking, in de loop van
2020 zal leiden tot invoering van één
rooster voor de vieringen. Hierin zullen alle genoemde parochies en de

beschikbare geestelijken gezamenlijk
opereren. Daarnaast kijken we waar
we van elkaar kunnen leren. Er wordt
bijvoorbeeld gewerkt aan een totaal
overzicht van de kerkelijke gebouwen
in de nieuwe regio.
We brengen in kaart hoe het onderhoud en de exploitatie er in de komende 5 jaar uit zal zien. Inmiddels
heeft ook een kennismakings- en
kennis uitwisselingsbijeenkomst van
alle betrokken secretariaten plaatsgevonden.
Verdere sessies om ervaringen uit
te wisselen zijn voorzien voor de beheerders van begraafplaatsen en de
redacties van de verschillende parochiebladen en websites. Het moge
duidelijk zijn, dat dit een spannend
en soms ongemakkelijk, maar tevens noodzakelijk proces is. We zullen als vertegenwoordigers van het
locatieteam ons best doen de belangen zo goed mogelijk te verdedigen
door onze argumenten helder in te
brengen. Ik prijs me hierbij gelukkig
met de steun van een ervaren, actief
en eensgezind locatie team. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat
we dit proces niet succesvol kunnen
doorlopen zonder draagvlak bij allen
die zich bij De Goede Herder betrokken voelen. Ik reken daarom op uw
steun en beloof dat we u uiteraard op
de hoogte houden van het verloop
van deze gesprekken.
Wim van der Meer, voorzitter

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. Meningen en
ervaringen worden uitgewisseld, zodat we van elkaar leren.
De koffie staat klaar om 19:45 uur in
De Schakel, zodat we om 20:00 uur
kunnen beginnen. We gaan door

tot 22:00 uur. De Schakel ligt in het
steegje tussen de Dorpskerk en De
Kern in.
De eerstvolgende avonden zijn op
Witte Donderdag 9 april - na de kerkdienst - onderwerp: zingeving, zin
van het leven
donderdag 14 mei - ouder wordenhoe ga je daar mee om?
Onderwerpen zijn onder voorbehoud.
Misschien is het wat voor u? U kunt
altijd een keer komen kijken en u
bent van harte welkom!
Inlichtingen:
Annalize Karsten, tel. 654 494 en
Mariet Feijen-Schrickx, tel. 655 697

GEZINSVIERING TWEEDE PAASDAG
Op tweede Paasdag, 13 april, is er
een gezinsviering in de Pancratiuskerk, om 10.30 uur.
Pastoor Kaleab gaat in deze viering
voor en het kinderkoor De Sterretjes
zal onder leiding van Marieke
Zondervan zingen in de viering.
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Iris de Leur.

Na afloop gaan we weer gezellig
chocolade paaseieren zoeken, bij
mooi weer in de tuin en anders in
het parochiehuis.

NIEUWS VANUIT JPC

Zaterdag 1 februari zijn we weer bij
elkaar gekomen en het thema van
deze avond was ‘ouderavond’.
Normaal gesproken komt een ouder
van een van de leden dan iets vertellen, bijvoorbeeld wat hij of zij voor
werk doet in het dagelijks leven.
Deze keer was de opzet van de
avond echter iets anders. Twee JPCleden vertelden zelf over hun interesses en probeerde de rest van de leden daar ook iets over te leren. Zo
hebben we veel geleerd over dieren
en het volgens de etiquette dekken
van een tafel.
Op zaterdag 15 februari hadden we
een verdiepende avond over het geloof. We begonnen de avond met
een moment van bezinning en stilte.
Daarna hebben we een aflevering gekeken van het televisieprogramma
Adieu God. Na zowel het moment
van bezinning en het kijken van de

aflevering hebben we met elkaar besproken wat we ervan vonden en hoe
we het ervaarden.
Pastoor Kaleab was deze avond ook
bij ons te gast. Hij heeft ons uitgelegd wat de verschillen tussen het
geloven in Ethiopië en Nederland
zijn. Het ging bijvoorbeeld over de
opzet van een viering, maar ook over
hoe Ethiopiërs en Nederlanders naar
het geloof kijken. Het was erg interessant!
Op 29 februari hebben we bij JPC
een proeverij gehad. We hebben verschillende soorten kruiden geroken
en ook een paar geproefd. Het is erg
lastig om de juiste kruiden en specerijen op te noemen of te raden.
Op 14 maart, de eerstkomende keer
staat er een high-? op het programma. Dit kan natuurlijk van alles zijn.
We zijn benieuwd!
Ben of ken jij iemand tussen de 15 en
25 jaar oud die het leuk lijkt om een
keer langs te komen? Of wil je eerst
wat meer informatie over wat JPC
precies is? Stuur gerust een mailtje
naar info.jpc15plus@gmail.com en
wie weet tot binnenkort.
Namens JPC 15+
Manouk Rodenburg

KERKHOF MEDEDELINGEN
Over enige tijd zal van de volgende graven de stenen
en de grafbedekking worden verwijderd:
Vak 2 nummer 6, Vak 21 nummer 8, Vak 25 nummer 9,
Vak 31 nummer 14, Vak 5 nummer 3. Vak 13 nummer 3,
Vak 5 nummer 4, Vak 27 nummer 12, Vak 27 nummer 6,
Vak 31 nummer 4, Vak 23 nummer 14, Vak 10 nummer 10, Vak 33 nummer 5, Vak 22 nummer 14, Vak 20 nummer 16, Vak 27 nummer 15.
De rechten van deze graven zijn in de loop van 2019 en gedeeltelijk
2020 verlopen en de rechthebbenden hebben aangegeven geen verlenging van deze rechten te willen. Let wel: De graven worden nog niet
geruimd, alleen de steen en de verdere bedekking worden verwijderd
en de plaats geëgaliseerd. Ruiming van deze graven zal in de toekomst
pas geschieden op het moment dat het graf opnieuw wordt uitgegeven.
Mocht u, als rechthebbende, andere voorwerpen van het graf willen
behouden, dan raden we u aan deze voor april 2020 te verwijderen.
Tevens willen wij u er op attent maken dat het onderhoud van de
graven door de rechthebbenden of familie verzorgd dient te worden.
Het onderhoud van de paden en de ruimte rond de graven wordt in
opdracht van het bestuur uitgevoerd door de fa. Vreeker uit Hem.
Tenslotte verzoeken wij u met klem om in geval van verhuizing of wijziging
van de rechthebbende, dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de administratie, te bereiken onder telefoonnummer 0251-654064 of met een
briefje naar de pastorie.
Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met één van de
beheerders: Wim Brakenhoff, tel: 0251-656262 / 06-29206465
of Jan Borst tel: 0251-654064 / 06-12481164

PROGRAMMA GEMENGD KOOR
(Overzicht onder voorbehoud)

Twee keer per maand luistert het
Gemengd Koor de vieringen op,
meestal de eerste en derde zondag
van de maand. De maand april is
echter een uitzondering op deze ‘regel’ dan zingt het koor namelijk op
de tweede (12 april) en de derde zondag. Door het Coronavirus zijn voorlopig alle activiteiten afgezegd maar
we hopen met Pasen voor u te mogen zingen.
Zondag 12 april is het Pasen. Tijdens
de viering zal de Missa Brevis van
Ch. Tambling (13 mei 1964 - 3 oktober 2015), gezongen worden, alsmede Terra Tremuit van F. Gruber,
Psalm 150 van R. Jones en het Halleluja van G. Händel mag dan natuurlijk niet ontbreken. Momenteel is het
koor nog druk bezig om Psalm 150
in te studeren. Benieuwd hoe het zal
klinken??? Kom luisteren met Pasen!
Zondag 19 april: wordt van Perosi de
Missa Pontificalis gezongen, Laurenzo Perosi was een Italiaanse componist van gewijde muziek en leefde
van 21 december 1872 tot 12 oktober
1956. Van F. Gruber wordt het Angelus Domini gezongen en het Laudate
Dominum van A. Voesten (Ad Voesten hedendaags koordirigent - organist - componist.)

Op zondag 3 mei zingt het koor de
Messe in D van F. Gruber, Bone Pastor van Porfiri en het Tantum Ergo
van Widor. Franz Xaver Gruber was
een Oostenrijks onderwijzer, componist en organist (25 november 1787 7 juni 1863). Bekend van Stille Nacht!
Op zondag 17 mei wordt van een ons
onbekende componist de Missa in
C gezongen. Het zou echter zomaar
kunnen dat Mozart deze mis gecomponeerd heeft. Verder staan op het
programma Oh Lord My God van
Wesley en het Ave Maria van Elgar.
Samuel Wesley was een Engelse
componist en werd ook wel de Engelse Mozart genoemd vanwege zijn
muziekstijl. Hij leefde van 1766 tot
1837. Edgar Elgar was eveneens een
Engelse componist uit een iets latere
periode 1857-1937.
Het koor is trouwens nog twee nieuwe liederen aan het instuderen ter
ere van twee geboortejaren van belangrijke componisten. Het ene lied
ter ere van de 250ste geboorte dag
van Ludwig van Beethoven: Die Ehre
Gottes aus der Natur en het andere
lied ter ere van de 350ste geboorte
dag van de Italiaanse componist Antonio Caldara: Laudate Dominum
(psalm 117).
Heeft u interesse om het Gemengd
Koor te komen versterken, kom gewoon eens naar een repetitie (19.3021.30 uur) op de donderdagavond in
het parochiehuis naast de Pancratius
Kerk.
Wilt u meer informatie, stuur dan een
email naar minekedegeest@hccnet.nl.

VOEDSELBANK
De Voedselbank in Castricum werkt
wekelijks vanuit het Parochiecentrum
van Parochie De Goede Herder aan
de Dorpsstraat 115 in Castricum op
vrijdag van 10.30-13.00 uur.
Deze Voedselbank is een dependance van Stichting Voedselbank
IJmond-Noord. De vrijwilligers die
daar 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 basisverstrekking. Indien nodig wordt er door onze Caritas extra

hulp verstrekt in
de vorm van een
financiële ondersteuning. Uw
bijdrage voor
deze extra verstrekking aan
onze medemens
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.
Caritas De Goede Herder

OUD-PAPIERACTIE
De oud-papieractie heeft in 2019 € 1.852,95 opgebracht.
Een schitterende opbrengst, waar we heel blij mee zijn! We willen dan
ook iedereen die hieraan heeft meegewerkt heel hartelijk bedanken.
We hopen natuurlijk dat iedereen zo doorgaat. Toch hebben we ook nog
een verzoek. U hebt vast wel eens gemerkt dat de bakken soms erg vol
zijn. Op zich heel mooi natuurlijk. Maar
soms zijn ze wel erg snel vol. Dat gebeurt
als er kartonnen dozen in worden gegooid,
die niet zijn klein gemaakt. Achteraf is daar
dan weinig meer aan te doen.
Dus een dringend verzoek:
wilt u kartonnen dozen svp klein maken.

ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN

OVERLEDENEN

Zaterdag 28 maart
19.00 uur
(Zomertijd gaat in)

Woord- en Communiedienst
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Wij hebben afscheid
moeten nemen van de
volgende parochianen:

Zondag 29 maart
10.30 uur

Eucharistieviering
Pastor Overmars
Jubilate

Zaterdag 4 april
19.00 uur

Woord- en Communiedienst
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

25 jan. Tiny Overtoom (85 jaar)
De Boogaert 37
29 feb. Henk Kaal (86 jaar)
C.F. Smeetslaan 103
5 mrt. Henk Veldt (88)
Alkmaarderstraatweg 66

Zondag 5 april
10.30 uur
Palmzondag

Eucharistieviering
Pastor Anton Overmars
Heren Koor

Donderdag 9 april
19.00 uur
Witte donderdag

Eucharistieviering
Pastor Anton Overmars
Jubilate

Vrijdag 10 april
15.00 uur
Goede vrijdag

Kruisweg voor volwassen
Eucharistieviering
Pastoor Kaleab
Dameskoor Pancratius

19.00 uur
Kruisverering

Woord- en Communiedienst
Diaken Marcel de Haas
Jubilate

Zaterdag 11 april
19.30 uur
Paaswake

Eucharistieviering
Pastor Anton Overmars
Cantare

Zondag 12 april
10.30 uur
Eerste Paasdag

Eucharistieviering
Pastor Anton Overmars
Gemengd Koor

Maandag 13 april
10.30 uur
Tweede Paasdag

Gezinsviering
Pastoor Kaleab
De Sterretjes

Zaterdag 18 april
19.00 uur

Woord- en Communiedienst
Diaken Marcel de Haas
Inzinggroep

Zondag 19 april
10.30 uur

Eucharistieviering
Pastoor Kaleab
Gemengd Koor

Zaterdag 25 april
19.00 uur

Woord- en Communiedienst
Diaken Marcel de Haas
Jubilate

Zondag 26 april
10.30 uur

Woord- en Communiedienst
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Zaterdag 2 mei
19.00 uur

Woord- en Communiedienst
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Zondag 3 mei
10.30 uur

Eucharistieviering
Pastor Anton Overmars
Gemengd Koor

Maandag 4 mei
Dodenherdenking

Geen viering

Zaterdag 9 mei
19.00 uur

Woord- en Communiedienst
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Zondag 10 mei
10.30 uur
Moederdag

Pastoor Kaleab
Heren Koor

Zaterdag 16 mei
19.00 uur

Woord- en Communiedienst
Diaken Marcel de Haas
Cantare

Zondag 17 mei
10.30 uur

Eucharistieviering
Pastor Jan van der Linden
Gemengd Koor

IN DE AGENDA!
Het feestcomité laat u weten dat op vrijdag 5 juni de Vrijwilligersavond staat gepland.
Zet deze datum dus vast in de agenda. Verdere informatie in de volgende Overweg!

Dat zij mogen rusten in vrede

COLLECTEN
25
2
9
16
23
1

jan.
feb.
feb.
feb.
feb.
mrt.

e
e
e
e
e
e

181
585
226
414
385
480

BEDANKT!
Hierbij willen wij de familie Stuifbergen-Sondermeijer en de heer
de Haan hartelijk danken voor
het bezorgen van het parochieblad. Wij wensen u het allerbeste toe.
Namens de werkgroep Verspreiding
van de Overweg, Sjaak Tiebie

KBO
KBO ORGANISEERT EEN WORKSHOP:
SCHRIJF EEN BRIEF AAN JE NAASTE
De workshop wordt gegeven door
Carla Poel. Zij is bekend met rouwen stervenbegeleiding.
Deel 1: Donderdag 16 april
13.30-16.30 uur
Deel 2: Donderdag 07 mei
13.30-16.30 uur
Locatie: ‘De Kern’ Overtoom Castricum
U kunt zich aanmelden via info@kbocastricum.nl, o.v.v. naam en telefoonnummer. Voor info kunt u contact opnemen met de heer Joost Cornelis,
tel. 06-22373937 of voorzitter@kbocastricum.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
Wim van der Meer, lid, 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
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
Gerard Veldt, penningmeester

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

PAROCHIE-INFO
VOORGANGERS
Pastoor K. (Kaleab) Masresha Shiferaw
Dorpsstraat 131, 1901 EK Castricum.
Tel. 0251-838124,
email: pastoorkaleab@
degoedeherdercastricum.nl
Diaken Marcel de Haas 06-30539841
Pastoor Anton Overmars 06-28963045
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

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 2020 zal verschijnen op
14 mei, 27 augustus, 29 oktober en
17 december.
INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren
vóór 29 april 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.
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

