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ACTIE KERKBALANS
GEEF VANDAAG VOOR JE KERK VAN MORGEN!
In de week van 16 januari gaan onze vrijwilligers weer op pad om circa 900 brieven voor de jaarlijkse actie kerkbalans te bezorgen. De voorbereiding was een gigantische klus
waarvoor Greet Borst-Den Hartog,
Jan Schram, Lenny Meijer en ondergetekende, onze bezorgers hartelijk
willen bedanken.
Voorafgaande aan deze brief heb
ik al een oproep gedaan vanaf de
preekstoel maar gezien de corona
beperkingen heb ik daarmee maar
een beperkt aantal parochianen bereikt, vandaar dat ik nog maar een
stukje in deze Overweg schrijf.
De opbrengst van de actie kerkbalans
bedraagt voor onze parochie jaarlijks
zo’n € 70.000. Dat is een aanzienlijk bedrag waar wij ook heel blij mee
zijn. De actie kerkbalans vormt voor
ons een onmisbare bijdrage.
Gelukkig heeft onze parochie ook inkomsten uit de wekelijkse collectes,
de ontvangsten uit verhuur van bezittingen en andere kleinere bronnen
van inkomsten. Dit alles is net genoeg om de normale gang van zaken
te kunnen bekostigen.
Echter zodra er sprake is van groot

onderhoud aan onze gebouwen
moeten wij onze reserves aanspreken hetgeen betekent dat we jaarlijks een beetje armer worden. Dat
wij steeds een beetje armer worden
komt voornamelijk door de toenemende vergrijzing van onze parochianen en het steeds meer afnemende
kerkbezoek en de daaraan gekoppelde teruglopende inkomsten.
Afgelopen jaar was het extra moeilijk door de corona crisis. Daarom wil
ik de actie kerkbalans van 2021 van
harte bij u aanbevelen, misschien
kunt u iets extra’s doen om het corona leed voor onze kerk wat te verzachten.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw
bijdrage.
Gerard Veldt, penningmeester

GELD MAAKT NIET GELUKKIG
Bij de rand van het dorp aangekomen, was de Wijze Man voor de
nacht onder een boom gaan zitten,
toen plotseling een dorpeling kwam
aanlopen.
“De steen, de steen, geef mij de kostbare steen!” riep hij.
“Welke steen?” vroeg de Wijze Man.
“Gisternacht” zei de dorpeling, “zag
ik in mijn droom een engel. Die vertelde mij dat ik aan de rand van het
dorp in het schemerdonker een man
zou aantreffen onder een boom. Deze man zou mij een kostbare steen
geven die mij rijk zou maken.”
De Wijze Man rommelde in zijn reiszak en haalde er een
steen uit.
“Waarschijnlijk bedoelde de engel
deze”, zei hij, terwijl hij de steen aan
de dorpeling gaf. “Ik
heb hem enkele dagen

geleden gevonden op een bospad.
Je mag hem gerust hebben.“
Met open mond keek de man naar
de steen, een vuistgrote diamant van
onschatbare waarde. Voorzichtig
pakte hij hem aan en nam hem mee
naar zijn huis.
Die nacht kon hij de slaap niet vatten. Hij lag te woelen in zijn bed,
want iets zat hem niet lekker. Iets dat
hem niet met rust liet.
De volgende morgen, bij het krieken
van de dag, sprong hij uit zijn bed en
holde naar de Wijze Man onder de
boom. Hij gaf hem de diamant terug en zei:
“Meester, liever dan deze
steen wil ik van u leren
wat u in staat stelt zo
moeiteloos een kostbare
steen weg te geven.
Dan pas zal ik echt rijk zijn.”
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UIT HET BESTUUR
Op de dag van Driekoningen
kwam het bestuur van de regio
virtueel bijeen. Nog steeds via
Zoom (videobellen), want vergaderen met 14 mensen in één
ruimte is vanwege alle maatregelen nog niet mogelijk. Laten we
hopen dat de opgaande ster, die
Caspar, Melchior en Balthazar begeleidde op hun zoektocht naar
het pasgeboren kind, ook voor
ons een voorteken mag zijn dat
we weer mogen terugkeren naar
‘normaal’. De vergadering werd
geopend door Leny Dekker uit
Velsen-Noord.
Hartelijk welkom aan
vicaris Gerard Bruggink
Op het hoogfeest van de Openbaring van de Heer (zondag 3
januari) maakte vicaris Gerard
Bruggink zijn opwachting in de
viering van de H. Eucharistie
in de Laurentiuskerk. Hij zal na
het vertrek van kapelaan Teun
Warnaar naar Haarlem tijdelijk
op zondagen als priester werkzaam zijn in onze regio. De vicaris is gezegend met ‘de gave van
het woord’. Geheel uit het blote
hoofd, of wellicht beter ‘uit het
hart’, sprak hij zijn overweging uit.
Namens het regiobestuur wensen wij vicaris Bruggink van harte
welkom in onze regio. ‘Waar twee
of drie mensen in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden van hen’, zo sprak de vicaris.
Toch hoop ik, samen met de vicaris, dat we snel weer met honderden mogen samenkomen om zo
van ‘Eer aan God en dienst aan
mensen’ te getuigen!
Een nieuwe bewoner van de
pastorie van de Mariakerk:
diaken Jaider Chantre Sanchez
Vlak na Nieuwjaar had ik een gesprek met diaken Jaider en Tesfayohannes Ketema, de priester
afkomstig uit Eritrea die na het
vertrek van kapelaan Teun Warnaar achterbleef in de pastorie
van de Mariakerk. Inmiddels heeft
diaken Jaider in een aantal kerken in onze regio zijn opwachting
gemaakt en heeft hij parochianen
en vrijwilligers ontmoet. In overleg
met rector Jeroen de Wit is afgesproken dat diaken Jaider samen
met Tesfayohannes voorlopig in
de pastorie van de Mariakerk kan
wonen, zolang hij ook regelmatig op het heiligdom in Heiloo ver-

schijnt. Een fijne en praktische
oplossing, waar diaken Jaider,
zo begreep ik, ook heel content
mee is. Beide heren komen met
de huishoudelijke verzorging en
kookkunsten van Laserna Hollander niets tekort! Namens het
locatieteam Heemskerk wensen
wij diaken Jaider, samen met Tesfayohannes, een fijn verblijf in de
pastorie van de Mariakerk en heel
veel succes met zijn activiteiten in
onze regio. Wij zijn dankbaar dat
het bisdom na het overlijden van
onze dierbare deken Ton Cassee
en het vertrek van kapelaan Teun
Warnaar voor tijdige opvolging in
onze regio heeft gezorgd!
Start Actie Kerkbalans
Zaterdag 16 januari was de start
van Actie Kerkbalans. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies
krijgen in deze tijden van corona
geen subsidie, maar we maken
ons wel zorgen over het structurele effect dat de coronapandemie op de inkomsten van onze
zes parochies zal hebben. ‘Geef
vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema voor de Actie
Kerkbalans 2021. 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 financiële steun!
Nog even dit…
Vaak wordt door of voor de zieke
medemens onder ons in een terminale fase, vlak voor het sterven,
de ziekenzalving aangevraagd.
Het pastoresteam wijst erop dat
niet tot het laatste moment gewacht hoeft te worden, maar dat
men bijvoorbeeld bij een chronische ziekte of verzwakking door
ouderdom, ook al eerder om ziekenzalving mag vragen. Een ziekenzalving kan soms zelfs leiden
tot (tijdelijke) genezing of herstel
van lichamelijke krachten. Neemt
niet weg dat ik u namens het regiobestuur een gezonde en voortvarende start van het nieuwe jaar
toewens!
Het regiobestuur vergadert op
donderdag 18 februari 2021.
Bert Jan Rozestraten
(gedelegeerd voorzitter)

Als je iemand mist, betekent dit dat jouw hart
laat weten dat je van deze persoon houdt.

VAN DE REDACTIE
In deze Overweg kunt u het verhaal lezen over de diamant. Er wordt
verteld: “Meester, liever dan deze steen wil ik van u leren wat u in staat
stelt zo moeiteloos een kostbare steen weg te geven. Dan pas zal ik
echt rijk zijn.”
Het doet me denken aan de nieuwsprogramma’s van het afgelopen jaar.
Onafgebroken komen de dames en heren medici, de politiek, de zorg
en alle betrokkenen in vele programma’s aan het woord om “bijna moeiteloos” hun kostbare kennis met ons te delen, ons gerust te stellen, er te
zijn voor ons.
En natuurlijk gaat dat niet altijd even vlekkeloos maar ik geef het je maar
te doen. Het is een ongelooflijk lastige tijd, we moeten erdoor heen.
Het leert ons wel dat het niet in deze wereld niet alleen gaat om materiële
zaken. De kunst is te overleven, te leren luisteren en maar hopen dat deze pandemie heel snel voorbij mag gaan, dan pas zijn we rijk.
In de kerk is het rustig, te rustig. Op vrijdag wat bedrijvigheid, de bloemendames, de koster vult de kaarsenhouders met olie en stoft hier en
daar wat weg, de voedselbank is aanwezig en het secretariaat is, evenals op dinsdag geopend, o.a. om telefoontjes aan te nemen van parochianen die graag naar de viering komen. De voorzitter kruipt achter zijn
computer om alle mails te lezen en de penningmeester komt de financiën bekijken.
U leest ook dat de actie Kerkbalans weer van start gaat. Ik zeg het nog
maar een keer, we hopen dat u uw steentje bij kunt dragen.
Blijf gezond en let goed op elkaar!
Uw redactie van de Overweg, Marja van den Brink en José Marsé

VANUIT HET LOCATIETEAM
Een nieuw jaar en hopelijk een nieuw
begin! Op het moment dat ik dit
schrijf kijk ik terug op mijn eerste jaar
als voorzitter van het locatieteam
van De Goede Herder. Onder andere
door corona werd 2020 een bijzonder jaar, kun je wel zeggen. Veel ingrijpende wijzigingen die ad hoc en
vaak met grote snelheid moesten
worden ingevuld. Een lange periode
waarin alle activiteiten stil stonden en
na een voorzichtige doorstart in de
zomer toch weer een flinke stap terug vanaf oktober. Geen herinneringen aan drukbezochte kerstvieringen
en de traditionele nieuwjaarsreceptie. Bovenal onzekerheid over de toekomst, hoe lang gaat dit nog duren?
Maar ook dankbaarheid voor nieuwe
initiatieven en voor wat er inmiddels,
al is het op bescheiden wijze, weer
wel mogelijk is. Ik denk daarbij aan
de initiatieven om een bloemengroet
te brengen bij een deel van met name onze oudere parochianen. Maar
ook aan de weekend én doorde-

weekse vieringen die weer voorzichtig zijn opgepakt al is het onder een
aantal beperkingen. We zijn met simpele middelen via livestreams geregeld ook “virtueel” weer toegankelijk.
Dit vraagt veerkracht van ons allen
en een extra inspanning van vele vrijwilligers binnen onze gemeenschap.
Wat het nieuwe jaar ons zal brengen
is ongewis. We blijven de ontwikkelingen volgen en zullen in lijn met de
aanbevelingen van de Nederlandse
bisschoppen waar dat veilig mogelijk is de draad weer oppakken. Ik
hoop van harte dat 2021, met vaccinaties op grote schaal in zicht, ons
weer een flink stuk terug brengt naar
“het oude normaal”. Mede namens
het locatieteam wensen wij u het allerbeste voor het net gestarte jaar en
wij hopen dat we snel weer in staat
zullen zijn elkaar in bredere kring te
ontmoeten.
Namens het locatieteam,
Wim van der Meer, voorzitter

DIACONIE DE GOEDE HERDER
In Overweg van december 2020
hebben wij laten weten u op de
hoogte te houden van de voortgang
van de werkzaamheden vanuit de
nieuwe werkgroep Diaconie DGH
(De Goede Herder).
Echter, het coronavirus, dat vermoedelijk ook veel van uw plannen in de
war schopt, speelt ook de werkgroep
parten. Wij kunnen niet bij elkaar komen om plannen te bespreken en
daadwerkelijk aan de slag gaan. Het
gaat op dit moment mondjesmaat en
op afstand. U kunt er echter van verzekerd zijn dat wij desondanks hard
aan het werk zijn onze plannen te
concretiseren.
U kunt dan bijv. denken aan meer
aandacht geven aan oudere en/of
eenzame parochianen door het bren-

gen van een bezoekje, een attentie
gedurende het jaar op bijzondere dagen, een kaart bij speciale gelegenheden, een keertje mensen ophalen
om naar de kerk te gaan, misschien
de communie bij u thuis aanreiken
als u niet zelf naar de kerk kunt
komen enz. Wij hopen u in een
volgende Overweg omtrent de
resultaten van onze inspanningen te
kunnen informeren.
Wellicht kunt u nu al een steentje bijdragen ter ondersteuning van de
projecten die we gaan starten, door
een financiële bijdrage te doen op
bankrekeningnummer: NL20 ABNA
0455 5803 91 t.n.v. Diaconie DGH,
waarvoor nu reeds onze hartelijke
dank: “OMZIEN NAAR ELKAAR”.

PASTOOR KALEAB
Beste parochianen
We zijn begonnen aan een nieuw
jaar. Het afgelopen jaar was geen
makkelijk jaar voor heel veel mensen.
Veel dingen zijn heel anders gegaan
dan verwacht en ook veel van onze eigen plannen konden niet doorgaan. Vaak maken we aan het begin
van een nieuw jaar al allerlei plannen
voor dat jaar, en daar kwam dus vorig jaar weinig van terecht. Maar het
gaat er niet om wat wij willen, maar
veel meer wat God wil in ons leven.
In 2020 hebben we onze geliefde
deken Cassee verloren. Meer dan
11 jaar heb ik nauw met hem samen
mogen werken. Hij was mijn deken,
pastoor, begeleider, mentor, inspirator, leermeester en raadgever. Bovendien was hij mijn herder. Dat laatste was hij niet alleen voor mij, maar
voor iedereen die hem kende. Een
herder voor Gods volk. Een warm
mens die zijn hart altijd liet spreken. Een uitstekende pastoor. Hij
wordt heel erg gemist.
Kapelaan Teun Warnaar is vorig jaar
benoemd in het samenwerkingsverband van de RK regio Haarlem, dus
moesten wij afscheid van hem nemen. Hij heeft de afgelopen 4 jaar
als stagiaire, diaken en kapelaan zich
met hart en ziel ingezet. Vooral voor
onze kinderen, jongeren en voor de
catechese leverde hij een bijzondere bijdrage. Ik ben dankbaar voor alles wat hij voor onze parochies heeft
gedaan en wens hem veel succes in
zijn nieuwe benoeming. Hij wordt zeker gemist, maar we zijn verheugd
om diaken Jaider te mogen verwelkomen in onze regio. Ik heb er alle
vertrouwen in dat hij een waardevolle bijdrage gaat leveren en we een
mooie samenwerking zullen hebben.
We zijn 2021 dus begonnen met veel
veranderingen. Een nieuw jaar, een
nieuw begin, met als een opdracht
om, met alles wat we aan mogelijkheden hebben, er een goed jaar van te
maken. Tot eer van God die Liefde is.
Alles gaat voorbij, alleen Gods liefde
blijft. In de hele wereld stond 2020
vooral in het teken van de corona crisis. Maar buiten het virus heeft u wellicht ook veel andere dingen meegemaakt in uw persoonlijke leven en
overdacht u oudjaarsavond wat 2020
u heeft gebracht. Wellicht ging het
jaar z'n gangetje of misschien is er
veel veranderd. Misschien bracht het

u vreugde maar
wellicht moest
u ook afscheid
nemen van
mensen die
u lief had.
Misschien
dacht u:
het jaar is
voorbij, zoals alles uiteindelijk voorbij gaat. En in zeker zin is
dat ook zo. We kunnen proberen om
dingen in ons leven vast te houden,
maar dat lukt niet. Alle dingen gaan
voorbij.
Theresa van Avila zei: Maak je nergens druk over. Wees niet bezorgd
om iets want alles gaat voorbij. Alleen God blijft.
Ik ken een verhaal over een man die
jarenlang gevangen zat. Boven zijn
bed was in de muur gekrast: `Ook
dit gaat voorbij.` Deze woorden hielden hem op de been in die moeilijke tijd. Op de dag dat hij werd vrijgelaten, waren de woorden diep in
zijn hart gegrift. Hij hield ze in ere.
Hoe moeilijk zijn situatie soms ook
was, hij ging er nooit aan onder door,
want het ging inderdaad weer voorbij. Maar ook in de goede momenten
ging hij niet volkomen op, want ook
daarop waren deze woorden eveneens van toepassing. Ook dit gaat
voorbij. En toen hij ernstig ziek werd,
gaven de woorden hem hoop en
de kracht om zijn ziekte te overwinnen. Toen zijn leven ten einde liep,
sprak hij de woorden die hem altijd geholpen hadden: `Ook dit gaat
voorbij.` Zijn afscheid van deze wereld verliep in alle rust. En zijn geliefden troostten zich met de gedachte
dat ook hun verdriet voorbij zou gaan
en hij in liefde in hun hart bewaard
bleef.
Alles gaat voorbij alleen God blijft zei
de heilige Theresa, Maar beste mensen: Gaat nu echt alles voorbij? We
kunnen misschien een aanvulling geven op wat de heilige Theresa zei.
Er zijn ook dingen in ons leven die
blijven. Die kostbaar zijn. Niet alleen
voor onszelf maar ook voor God.
Dingen die bewaard blijven, die voor
eeuwig zijn. Dat gebeurt als wij leven
naar Gods plan, want God heeft een
plan met ieder van ons. Hij heeft met
ieder van ons een bedoeling ook al
begrijpen of weten wij die niet altijd .
Ieder mens heeft een heel oorspronkelijke levens opdracht. Of je zou
kunnen zeggen: Ieder mens heeft
zijn eigen roeping. En als wij proberen om in geloof en liefde naar die
levensopdracht te leven, dan leven
wij in relatie tot God. Dat blijft.
Met die gedachte zijn we het nieuwe
jaar begonnen. Ik wens u allen een
zalig nieuwjaar met veel gezegende
dagen. Een jaar van liefde en
gezondheid en geluk.

INZAMELING VOEDSELBANK
Met trots willen wij u informeren over
het resultaat van onze inzamelingsacties voor de Voedselbank op ons
kerkplein. Op 4 december jl. mochten wij 22 kratten met houdbare voedingsmiddelen en € 1.110,00 van u in
ontvangst nemen; een echte feestinzameling. Wij zijn met inzamelen gestart op het kerkplein na het uitbreken van de coronacrisis vorig jaar.
Het jaar 2020 heeft een totale inzamelingsopbrengst van 69 kratten en
€ 2.215,00 opgeleverd. Dit mooie resultaat en de voortdurende behoefte

bij gebruikers van de Voedselbank,
zetten ons ertoe aan om in 2021
door te gaan met de inzameling. Op
de vrijdagochtenden van 5 februari,
5 maart en 2 april a.s. staan wij er
weer van 10.00 tot 12.00 uur: u bent
van harte welkom met uw bijdragen.
Ook blijft de inlevering van houdbare
voedselwaren en toiletartikelen mogelijk voorafgaand aan de vieringen
in het weekend volgend op de genoemde data.
Vanaf de oprichting van de werkgroep Diaconie DGH in december jl.
vallen de voedselbankacties onder
de verantwoordelijkheid van de diaconie DGH. Uw financiële bijdrage
kunt u storten op ons bankrekeningnummer NL20 ABNA 0455 5803 91
t.n.v. RK Parochie de Goede Herder.
Vermelding van “bijdrage voedselbank” bij de betaling doet uw bijdrage altijd bij het gewenste doel terechtkomen, nl. bij de Voedselbank.

NIEUWS KINDERCATECHESE CLUB
Helaas konden wij op de geplande
datum in januari niet bij elkaar komen. Vanwege de nieuwe ontwikkelingen van de pandemie weten wij nu
ook niet met zekerheid wanneer wij
de gezellige catechese-avonden van
de KiCa-club weer zullen oppakken.
Zolang de kinderen niet naar school
mogen gaan, is het voor ons ook niet
mogelijk om kinderbijeenkomsten te
houden.
Bij het schrijven van dit stukje, zijn
we nog niet in gesprek geweest om
verdere mogelijkheden te bespreken.
We willen graag de band met de kinderen onderhouden en we hopen ze
in dit digitale tijdperk toch te kunnen
bereiken. Als het lukt, zullen wij u
daarover volgende maand vertellen.
Op 17 februari is het Aswoensdag.
Voor alle katholieken begint dan de
Vastentijd. Hoe wij dit jaar ook weer

met z’n allen, jong en oud, deze bijzondere dag kunnen vieren is op dit
moment onzeker. We zullen hier ook
aandacht aan besteden en de ouders
en kinderen op tijd informeren.
Voor nu vragen wij om gebed voor
onze groep: een kaarsje bij Maria
voor de begeleiders en de kinderen
van de KiCa-club. Alvast bedankt!
Als u vragen heeft over de KiCa-club,
stuur dan een mailtje naar Pilar Casanova, pilar.casanova@xs4all.nl.
Liever bellen? Dat kan op
0251-245786 of 06-52134152.
Graag tot ziens
bij de KinderCatechese club!
Pepita Miralles
en Pilar Casanova

NIEUWS VANUIT DE COMMUNIEGROEP
De familievieringen op Kerstavond
konden niet doorgaan, maar dat
weerhield onze kapelaan er niet van
om iets te bedenken zodat we samen met de kinderen en hun gezinnen de geboorte van Jezus konden
vieren: Kapelaan Teun, diaken Jaider
en Delisea (die de kindercatechese
volgt) namen bij het kerststalletje die
speciaal voor kinderen gemaakt was,
een video op aan de hand van de
thuisliturgie voor Kerstavond. De YouTubelink werd naar alle jeugdgroepen van de parochie gestuurd, samen met een leuke kerstquiz die online gespeeld kon worden.
Ook in de Agathakerk was een opname gemaakt van een viering voor
kerstavond voor de gezinnen uit Beverwijk en Velsen Noord die bij ons
catechese krijgen.
Inmiddels hebben we afscheid geno-

RAAD VAN KERKEN CASTRICUM

men van onze kapelaan en hebben
diaken Jaider mogen verwelkomen
in onze parochie. Hij is een enthousiaste diaken en we zijn heel blij dat
hij onze groepen komt helpen. Wilt u
alstublieft voor hem en voor ons bidden?
Er zijn hierna nog 7 kindermiddagen,
maar wanneer die zijn, is nog niet helemaal duidelijk, dat hangt af van de
coronamaatregelen. Ook hopen we
dit jaar naar Heiloo te gaan, Palmpasenstokken te versieren en een quizmiddag te houden. En natuurlijk worden de communicantjes betrokken
bij de familievieringen. Helaas zijn de
familievieringen op dit moment gereserveerd voor de communicanten en
hun gezinnen, waardoor een voorstelviering nu niet zinvol is.
Namens de communiegroep,
Pilar Casanova

Op zaterdagavond 6 februari zou
er om 19 uur in de Dorpskerk een
oecumenisch vesper m.m.v. het
Liturgiekoor o.l.v. Jelle Jan Klinkert
zijn, gewijd aan Dietrich Bonhoeffer, om 20 uur gevolgd door een
film over zijn leven.
Voorlopig worden vesper en film
verplaatst naar eind april. Nadere
gegevens volgen in maart.

Door de derde lockdown vanwege
corona kon de bijeenkomst met Bil
van Schie: ‘Het Spirituele Leven’
– de mystiek voor het dagelijks
bestaand - niet gestart worden op
de geplande datum in januari.
Hopelijk kan
de leeskring in
februari
en maart
wel bij elkaar komen om
zich te
verdiepen
in ‘Het
spirituele leven’,
geschreven door de bekende Engelse publiciste Evelyn Underhill die uitnodigt 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.
Datum:

woensdagmiddag
10 & 24 feb., 10 & 24 mrt.
Plaats: Parochiecentrum,
Dorpsstraat 113, C'cum
Tijd:
13.30 uur
Bijdrage: € 10
(inclusief koffie/thee)
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
Eerstvolgende data:
vrijdag 19 febr. & 19 maart 2021.
Inloop 15.00 uur;
meditatie 15.30 - 16.30 uur
BRAAMBOSLEZING 2021 door
Dafne van Baarle: Dorpskerk,
zondag 21 maart 16 uur
Sterke vrouwen in de Arabische
wereld

Het beeld in het westen over de positie van vrouwen in de Arabische
wereld is vaak treurig. De regio kent
ook veel sterke vrouwen, die ieder
voor zich en soms ook samen fantastische dingen neerzetten. Juist deze
vrouwen brengt Arabiste Dafne van
Baarle graag over het voetlicht. Van
de vrijgevochten Libanese dichteres
Joumana Haddad tot de dames van
de talkshow Kalam Nawaem, van de
Saudische activistes die hebben gestreden voor het recht om te mogen
autorijden tot de Bahreinse mensenrechtenactiviste Esra’a El Shafei. Laat
u verrassen door de positie en invloed van deze vrouwen en de wijze
waarop zij invloed uitoefenen op cultuur, religie en de toekomst.
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)
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, aangepaste
programma lezen. Voor alle activiteiten is opgave noodzakelijk via
e-mail: rvkcastricum@ziggo.nl of
WhatsApp 06 5160 9015.

ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN
AANMELDEN VERPLICHT VIA SECRETARIAAT
Zaterdag 6 februari
19.00 uur

Pastoor Kaleab en Diaken Jaider
Eucharistieviering
Samenzang

Zondag 7 februari
09.15 uur

Pastor Anton Overmars
Eucharistieviering
Leden Herenkoor

Zaterdag 13 februari
19.00 uur

Father Mathew
Eucharistieviering
Samenzang

Zondag 14 februari
09.15 uur

Pastoor Kaleab
Eucharistieviering
Voorzang: o.l.v. Joost Doodeman

Woensdag 17 februari
19.00 uur
Aswoensdag

Diaken Marcel de Haas
Woord- en Communieviering
Leden Jubilate

Zaterdag 20 februari
19.00 uur

Pastor Anton Overmars
Eucharistieviering
Samenzang

Zondag 21 februari
09.15 uur

Vicaris Gerard Bruggink
Eucharistieviering
Leden Herenkoor

Zaterdag 27 februari
19.00 uur

Pastor Anton Overmars
Eucharistieviering
Samenzang

Zondag 28 februari
09.15 uur

Vicaris Gerard Bruggink
Eucharistieviering
Leden Koor Cantare

Zaterdag 6 maart
19.0 uur

Pastoor Kaleab en Diaken Marcel de Haas
Eucharistieviering
Leden Jubilate

Zondag 7 maart
09.15 uur

Vicaris Gerard Bruggink
Eucharistieviering
Leden Herenkoor

Zaterdag 13 maart
19.00 uur

Pastor Anton Overmars
Eucharistieviering
Samenzang

Zondag 14 maart
09.15 uur

Rector Jeroen de Wit
Eucharistieviering
Voorzang: o.l.v. Joost Doodeman

Zaterdag 20 maart
19.00 uur

Pastor Anton Overmars
Eucharistieviering
Samenzang

Zondag 21 maart
09.15 uur

Pastoor Kaleab en Diaken Jaider
Eucharistieviering
Leden Herenkoor

Zaterdag 27 maart
19.00 uur

Diaken Marcel de Haas
Woord- en Communieviering
Leden Jubilate

Zondag 28 maart
09.15 uur
Palmzondag

Father Mathew
Eucharistieviering
Leden Koor Cantare

OVERLEDENEN
Wij hebben afscheid moeten nemen
van de volgende parochianen:
8 dec. Anna Kuijl-Schotvanger (101)
De Santmark 114
20 dec. Elly Schoorl-Koper (74)
De Santmark 308
3 jan. Mien Duin (90)
Laan van Broekpolder 358,
Heemskerk
12 jan. Piet Veldt (87)
Tulpenveld 138
Dat zij mogen
rusten in vrede

BEDANKT!
Hierbij willen wij mevrouw Cornelissen-Eijnatten en mevrouw
Kramer-Hollenberg hartelijk
danken voor het bezorgen van
het parochie blad.
Wij wensen u het allerbeste.
Namens de werkgroep
Verspreiding van de Overweg,
Sjaak Tiebie

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

PAROCHIE-INFO
PASTOOR
Pastoor K. (Kaleab) Masresha Shiferaw
Dorpsstraat 131, 1901 EK Castricum.
Tel. 06-18831825,
email: kaleab02@yahoo.com
Diaken Marcel de Haas 06-13747848
Pastor Anton Overmars 06-28963045
Vicaris Gerard Bruggink
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

COLLECTEN
5/6 dec.
13 dec.
19/20 dec.
Kerstvieringen
3 jan.
10 jan.
16/17 jan.

e 261
e 214
e 331
e 2.712
e 255
e 263
e 350

PAROCHIEBESTUUR HEEMSKERK,
CASTRICUM, UITGEEST
in solidum met Pastoor Kaleab
Masresha Shiferaw
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd
voorzitter, Heemskerk
Wim van der 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 der 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

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 25 maart, 20 mei, 26 augustus,
28 oktober en 16 december.
INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren
vóór 9 maart 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

