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In deze veertigdagentijd bezinnen 
wij ons op het lijden en sterven 
van Christus. In onze kerken kun-
nen we dat doen door de kruis-
weg te lopen langs de kruisweg-
staties. Ook dit jaar gaat alles nog 
anders door COVID-19 maar blijft 
de boodschap: vier Pasen! Paus 
Franciscus zei onlangs: “Laten wij 
er meer op letten woorden van 
troost, sterkte en bemoediging 
te spreken in plaats van woorden 
die vernederen, bedroefd ma-
ken, irriteren of verachten. Zet al-
les opzij, geef aandacht, schenk 
een glimlach en luister naar el-
kaar. Mag de zegen van de verre-
zen Heer ons begeleiden op weg 
naar Pasen!”

STREAM-TEAM
Onze regio beschikt sinds het 
coronatijdperk over een nieuwe 
werkgroep: het stream-team! 
Deze werkgroep bestaat uit vrij-
willigers uit Castricum en Heems-
kerk die het de moeite waard vin-
den om vanuit verschillende ker-
ken in de regio vieringen live uit 
te zenden. Zo kunnen parochi-
anen die niet de gelegenheid of 
mogelijkheid hebben de viering 
zelf bij te wonen, toch meedoen. 
De groep is onder de leiding van 
kapelaan Teun Warnaar gestart, 
maar na zijn vertrek zijn zij, mede 
met de steun van pastoor Kaleab 
en diaken Jaider, doorgegaan. 
Tijdens het overleg met de groep 
begin maart, spraken we over hun 
ervaringen en ideeën voor de toe-
komst. Het kost al snel een half 
uur om alle apparatuur te instal-
leren en te testen. Ze willen graag 
vooraf de orde van dienst van een 
viering hebben om te weten wat 
er in een viering gebeurt. Ze gaan 
nadenken over uitbreiding van ap-
paratuur (om de voorbereidings-
tijd is het makkelijker om te wer-
ken met vaste camera's inclusief 
bekabeling) en het uitzenden van 
geloofsgesprekken of korte vlogs. 
In de Goede Week en met Pasen 
zullen ze wederom livestreaming 
mogelijk maken. Het regiobestuur 
is zeer content met 
deze groep enthou-
siaste mensen! Ze 
zouden graag ook 
vrijwilligers uit Be-
verwijk en Uitgeest 
verwelkomen, zodat 
de basis wordt ver-
breed. Was dit altijd 
al uw wens: meldt 
u aan en wordt ca-
meraman of -vrouw 
voor onze regio!

SAMENWERKING OP HET 
GEBIED VAN JEUGD EN 
JONGEREN
Op 5 maart was er een bijeen-
komst in de Regina Caeli met een 
aantal vrijwilligers uit de regio die 
zich met jeugd en jongeren be-
zighouden. Nu de zes parochies 
meer regionaal met elkaar gaan 
samenwerken, groeit ook de be-
hoefte om 'zaken' effectiever op 
elkaar af te stemmen. 

Jeugd en jongeren zijn voor onze 
regio en parochie een heel be-
langrijke doelgroep: op een ze-
ker moment zullen zij 'het estafet-
testokje' van de oudere genera-
ties moeten overnemen. Willen wij 
hen interactief bij het geloof be-
trokken houden, dan moeten we 
initiatieven durven nemen die hen 
aanspreken en inspireren. Wat 
mij van die eerste bijeenkomst is 
bijgebleven is de onvoorwaarde-
lijke inzet van mensen als Wendy, 
Ageeth, Mirella, Marinet, Tineke, 
Sindo en Pilar. Het zijn voor onze 
regio ‘hoekstenen’ die samen het 
fundament voor onze jeugd en 
jongeren vormen. Na Pasen gaan 
we in overleg met pastoor Kaleab 
en diaken Jaider een vervolgbij-
eenkomst organiseren.

HET BELANG VAN EEN 
PAROCHIEBLAD IN CORONATIJD
“Ik ben nog nooit zo blij geweest 
met het kerkblad als de laatste 
tijd!”. “Er gaat zoveel niet door, 
maar ons parochieblad ontvan-
gen we gelukkig wel, we horen er 
nog bij.” 

Zomaar een paar opmerkingen 
van parochianen. In deze lastige 
tijd van avondklok, sociale beper-
kingen en leven zonder knuffe-
len of troosten, blijkt dat het pa-
rochieblad meer dan ooit mensen 
met elkaar verbindt. Door de bun-
deling van inspirerende verhalen 
en persoonlijke gebeurtenissen is 
het een tastbaar teken van geloof, 
hoop en liefde. 
Een groot compliment en woord 

van dank voor al-
len die op wat voor 
wijze dan ook een 
bijdrage leveren 
aan de realisatie 
van het parochie-
blad, alsmede de 
distributie daar-
van!

Bert Jan Rozestraten
(gedelegeerd 
voorzitter)

UIT HET BESTUUREEN PASTORAAL WOORD 
VAN PASTOOR KALEAB
Het is bijna Pa-
sen of als u dit 
leest is het mis-
schien al Pa-
sen. Het feest 
van hoop en le-
ven. Dat is pre-
cies wat we no-
dig hebben in 
deze tijd. Vorig 
jaar konden wij 
niet in de kerk 
samenkomen in 
de Goede Week 

en met Pasen. Dit jaar is het iets be-
ter. Hoewel wij nog niet met velen 
bij elkaar mogen komen in de kerk, 
kunnen we gelukkig met een aantal 
mensen het Paasfeest vieren. Maar 
ook voor de mensen die niet aanwe-
zig kunnen zijn, weten wij ons ver-
bonden. De coronacrisis beperkt ons 
sterk in ons doen en laten, helaas 
zelfs in onze mogelijkheid om, zon-
der opgelegde maatregelen, samen 
te komen. De kerk is Gods huis waar 
iedereen welkom is. Dat was en is 
het ook in tijd van oorlog en onder-
drukking. Mensen vinden er een plek 
om te bidden, om kracht en troost te 
putten bij God, bij Jezus en moeder 
Maria. 

De afgelopen twaalf maanden wer-
den wij gedwongen fysiek afstand 
te nemen van elkaar. Zelfs van on-
ze kerk. Ik weet dat veel parochia-
nen zelfs niet meer naar de kerk dur-
ven te gaan. Het is een tijd van angst 
maar ook van teleurstelling en een-
zaamheid voor velen. Een tijd om 
er wanhopig van te worden. Het af-
gelopen jaar herinnert mij aan de 
tijd tussen Goede Vrijdag en Pasen. 
De apostelen waren wanhopig om-
dat hun meester gedood was. Denk 
maar aan het antwoord van de Em-
maüsgangers, de twee leerlingen van 
Jezus. Droevige gesprekken hadden 
ze met elkaar, terwijl ze van Jeruza-
lem naar Emmaüs wandelden. On-
derwerp van gesprek was alles wat 
de laatste dagen in Jeruzalem was 
gebeurd rond de kruisiging van Je-
zus. Tijdens hun tocht voegt zich 
Jezus als een vreemdeling bij hen, 
die navraag doet naar hun gesprek-
ken: “En wij hoopten dat Hij degene 
was, die Israël zou verlossen (Lucas 
24:21)” was hun antwoord.
Je hoort in hun antwoord hun wan-
hoop. Hun hoop werd wanhoop. Hun 
Meester was dood. Jezus lag in het 
graf. Al hun hoop was op Hem ge-
vestigd geweest, maar hij was ge-
storven. In het kille graf lag Zijn  
lichaam. Er was een tijd geweest, dat 
ze zeiden: wij hopen. Daarna klonk 
het echter: wij hoopten!

U kent de uitdrukking: Hoop doet le-
ven. Inderdaad, zonder hoop is er 
geen leven. Gelukkig kregen de leer-
lingen hun hoop terug door de ver-
rijzenis van Jezus. We weten hoe het 
verder ging met de Emmaüsgangers. 
Aan het eind van de dag keren ze vol 
hoop en blijheid terug naar Jeruza-
lem om aan anderen te vertellen dat 
Jezus leeft.  Er is hoop! Er is leven! 

Dat is de boodschap die Jezus ook 
ons wil meegeven met zijn verrijzenis. 
Pasen is nieuw leven. Ondanks alles 
moeten we niet opgeven en moeten 
wij blij zijn. Laten we niet vergeten 
dat in alle pieken en dalen van ons 
leven, Jezus met ons meeloopt. Heel 
vaak als een onbekende, in de ge-
daante van een medemens, zoals hij 
dat deed met de Emmaüsgangers. 
We zien in deze coronacrisis hoe-
veel mensen hun medemensen bij-
staan met een bemoedigend gebaar 
of woord. En als we door de ogen 
van ons geloof kijken, zien we in die 
liefdevolle gebaren en woorden dat 
Jezus met ons mee gaat om mensen 
kracht en hoop te geven.

Beste mensen, het kan pas Pasen 
worden als het Goede Vrijdag is ge-
weest. Er is verdriet en lijden maar 
we mogen ons altijd bemoedigd we-
ten dat God ons nabij is door Jezus, 
Zijn Zoon. Pasen, het grote feest van 
opstanding en verrijzenis waarop de 
christenen nieuwe hoop kregen. La-
ten wij ook, waar we kunnen, hoop 
en leven geven aan onze medemen-
sen. Pasen is geen eenmalige ge-
beurtenis. Het moet elke dag gebeu-
ren in het leven van ons christenen. 
Net zoals wij elke dag wakker worden 
en onze dagelijkse plichten vervullen, 
zo moeten we elke dag Jezus verrij-
zenis zichtbaar maken in onze woor-
den en daden. Pasen is leven en an-
deren tot leven laten komen.

Jezus zegt: ik ben met jullie, alle da-
gen, tot de voltooiing van deze we-
reld. Hij is opgestaan, maar niet weg-
gegaan! Jezus leeft echt! In Hem is 
het nieuwe al begonnen. In Zijn op-
standing is Gods grootheid geble-
ken. Heb daarom hoop, heb daarom 
geloof, houdt je aan Hem vast, wat er 
ook gebeurt. 

Ik wens 
u zalig 
Pasen. 

Pastoor 
Kaleab



DIACONIE DGH ONTWIKKELT 
ZICH STEEDS MEER

BESTE PAROCHIANEN, HOE GAAT 
HET MET U? WIJ MISSEN U...

U heeft al vaker een stukje kunnen 
lezen over Diaconie DGH. Velen van 
u zullen zich misschien afvragen wat 
Diaconie DGH eigenlijk inhoudt. 

Wij hebben dat in ons logo “Omzien 
naar elkaar” al enigszins duidelijk wil-
len maken. Wij willen omzien naar de 
parochianen die deel uitmaken van 
de parochiegemeenschap De Goede 
Herder in Castricum; jong en oud. 
Velen van u kunnen niet of niet zo 
vaak meer in de kerk komen, maar 
voelen zich nog wel verbonden met 
het geloof en met de kerk. De wat 
jongere parochianen hebben vaak 
geen band meer met de kerk, zeggen 
ze. Maar diep van binnen wordt ge-
voeld dat er toch nog wel geloof is. 

Diaconie DGH is er niet op uit om u 
terug in de kerk te krijgen, maar wil 
wel graag dat u betrokken bent en 
blijft bij onze geloofsgemeenschap. 

Er zijn misschien momenten dat u 
behoefte heeft aan een luisterend 
oor. Dat is inmiddels dan ook wel ge-
bleken. De afgelopen periode heeft 
een aantal parochianen contact met 
ons gezocht en gevraagd of er een 

Ja, wij de kosters en de bloemenda-
mes missen u heel erg. Het is stil in 
de kerk, het huis van God.

Graag willen wij u informeren wat wij 
allemaal doen en u informeren over 
de betekenis van hetgeen wij doen in 
en voor onze kerk. We beginnen ruim 
op tijd en zorgen dat alles klaar staat 
voor de eucharistie (dit betekent 
dankzegging):

Het licht aan en de kaarsen aanste-
ken, missaaltjes achterin de kerk leg-
gen, en ontsmettingsmiddel voor de 
handen neerzetten en zorgen dat de 
collecteschalen klaarstaan.

Op het altaar (de heilige offertafel) 
worden neergezet: de kelk (in de 
kelk een smalle kelkdoek om de kelk 
af te vegen) met daarop de pateen 
(hostieschaal), daar bovenop komt 
de grote priesterhostie en de palla 
(een vierkant doekje) en de corpo-
rale (vierkante doek). Hiermee be-
gint de voorganger als de tafel wordt 
klaargemaakt. Daarna worden de 
kelk en de hostieschaal op het al-
taar geplaatst. Communie betekent: 
gemeenschap, wij ontvangen het Li-
chaam en Bloed van Christus. 

Ook komen de glazen/zilveren am-
pullen met water en wijn, de water-
kan, een schotel en een smal doekje 
voor de handwassing. We zetten de 
kerkmissaal (rode boek) op de leze-
naar en het tabernakel (tent) wordt 
geopend. Hierin bevindt zich het Al-
lerheiligste, de Heilige Hostie: het Li-
chaam van Christus en de ciborie 
met deksel (geconsacreerde Hosties) 
(hostie betekent slachtoffer: Jezus is 
het offer).

Het belangrijkste moment tijdens het 
eucharistisch gebed is de consecra-
tie (heiliging). Dit is het moment dat 
de priester dezelfde woorden bidt als 
Jezus tijdens het laatste avondmaal. 
Door de consecratie verandert het 
brood in het heilig lichaam van Chris-
tus en de wijn in het heilig bloed van 
Christus.

In de sacristie (sacre = heilig) bewa-
ren we de gewijde voorwerpen, de al-
be (een lang wit gewaad), een schou-
derdoek (amict) (wit) en een singel 
(een geknoopt koord). Deze singel 
hangt op een houten staande gebo-
gen hanger, samen met de kazuifels 
en een stola.

Op de credens (tafelkast) liggen de 
singel en de albe die de voorgan-
ger tijdens de eucharistie of viering 
draagt. De altaarmissaal en het klein 
missaaltje worden klaargelegd op de 

keer iemand op bezoek kan komen 
namens de parochie. Ook is er soms 
behoefte aan dat luisterende oor na-
dat de partner of een andere naas-
te is overleden. Na verloop van tijd 
verstomt de toeloop van bezoekers, 
maar wat zou het fijn zijn om toch 
nog over die persoon te kunnen pra-
ten met iemand. 
Andere parochianen vinden het pret-
tig om regelmatig de communie thuis 
te mogen ontvangen, omdat de mis 
bijwonen niet altijd meer gemakkelijk 
is. Een aantal van deze parochianen 
ontvangt de communie al thuis, maar 
als  u er ook  behoefte aan heeft, laat 
het  ons dan weten.
Graag willen wij ook van ons laten 
horen bij ziekte of bij een ziekenhuis-
opname. Wij kunnen dat alleen maar 
doen als u het ons laat weten.

Om Diaconie DGH goed te laten sla-
gen in haar werk, hebben we dus wel 
uw hulp nodig. Voelt u zich niet be-
zwaard, maar durf te vragen. 

Contactadres: 
Secretariaat Parochiecentrum 
dinsdag- en vrijdagochtend tussen 
9.30 – 11.30 uur, tel. 0251-652 479.

credens. Deze zaken worden door de 
lector naar de kerk gedragen, vooraf-
gaand aan de viering.

Vlak voor de viering komt pastoor 
Kaleab of een van de andere voor-
gangers binnen. Wij helpen hen met 
het aangeven van de kleding. Ook de 
lector of lectrice meldt zich en soms 
ook de dirigent. 

We zijn klaar voor de dienst en wen-
sen elkaar een mooie viering toe. 
De koster luidt de bel en de H. Mis 
kan aanvangen. De koster zit op zijn 

eigen plekje in 
de kerk. Na de 
dienst luidt hij 
weer de bel ten 
teken dat de 
voorganger in 
de sacristie is, 
en we zeggen 
dan proficiat, 
ten teken dat 
het een goede 
dienst is ge-
weest. 

Ja, lieve parochianen, daarna moet 
alles weer netjes worden opgeruimd. 
Het tabernakel moet worden geslo-
ten, de collecteschalen worden op-
gehaald achter uit de kerk en in de 
kluis gezet. Deze zijn door corona 
niet zo vol maar hopelijk komt dat 
weer goed als corona weg is. En 
dan, na ruim 2,5 uur, gaan de kaar-
sen en lichten uit, alle deuren op slot 
en kunnen wij naar huis.

Tot slot nog even dit:
Tijdens de coronapandemie mogen 
er 30 personen in de kerk komen. Tot 
nu toe halen we dat aantal nooit. Op 
dinsdag- en donderdagmorgen gaat 
pastoor Kaleab voor en zijn we met 
maximaal 20 personen. Frans is op 
dinsdag lector en Maarten op don-
derdag. U hoeft niet meer op te ge-
ven wanneer u komt, dus kom ge-
woon - u bent van harte welkom. Pro-
beer het weer eens, één keer in de 
maand of zo. Dat is goed voor uzelf 
maar ook voor ons! Op vrijdagmor-
gen zijn we open van 9.00 tot 12.00 
uur voor een kaarsje of een praatje.  

De kosters vragen zich af wat de toe-
komst wordt van onze Pancratius-
kerk. Zij missen u. Het is te stil en zij 
kunnen niet zonder uw aanwezig-
heid. 

Namens het vrijdagochtendteam 
van de parochie:

Truus Nanne en Gonnie Gijzen 
(de bloemendames)
Bea Boots en Gré Portegies 
(de koperpoetsters)
Jos van Amsterdam en Gré Portegies 
(de verzorgsters van het interieur)
en de kosters: René Meinders (iedere 
zaterdagavond), Mariette en Maarten 
Mantel, Theo Dekker, Jan Brakenhoff 
en last but not least: 
Frans Hendriks, de hoofdkoster.
 

VAN DE REDACTIE

Als we bezig zijn met het maken van de Overweg, kijken we ook altijd 
even terug naar eerdere uitgaven van ons parochieblad en ook naar die 
van De Schakel voor leuke plaatjes en/of teksten.
Er valt dan toch wel een aantal dingen op. De activiteiten, of het nou 
vanuit JPC (activiteiten jongerenpastoraat) rouwverwerking, ziekenbe-
zoek of Stichting Jan 17 is, in vergelijking met nu, dan schrik je hier toch 
wel van. Wat heeft de tijd een invloed en corona werkt natuurlijk ook 
niet mee. De overvolle kerken zoals weleer zullen er niet meer komen 
maar we hopen dat na deze pandemie het aantal kerkgangers weer zal 
stijgen. Iedereen binnen de parochie is bezig om een “veilige” kerk te 
creëren, voor als het weer “normaal” wordt. 

Diaconie De Goede Herder, in het verlengde van de PCI is sinds kort 
ook een bezoekgroep gestart die o.a. parochianen bezoekt en assis-
teert bij thuiscommunie. Een mooi initiatief. Mocht u  prijs stellen op een 
bezoek dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat.
Onze technische commissie is heel blij met de komst van nieuwe vrijwil-
ligers. Henk Scheerman is al enige tijd betrokken bij deze club en sinds 
kort ook uitgebreid met Frank Bruggeling, twee betrokken mannen en 
tevens super handig en gemotiveerd!

Ook las ik in een oude Schakel het volgende:
“Op het moment dat ik dit schrijf is het 12 maart en is de boekhouding 
bijgewerkt tot en met eind februari 2004. De stand van de rekening kerk-
bijdrage staat op dit op dit moment op € 17.262. Dit bedrag stemt aardig 
overeen met de ontvangsten over deze periode in 2003. In het jaar 2003 
bedroeg de opbrengst van de actie € 25.913 en ik hoop dat we dit in 
2004 ook zullen halen.”
Dit ging alleen over de Bakkumse parochie. Hoeveel parochianen er 
toen waren, weet ik niet maar nu komt er jaarlijks zo’n € 70.000 binnen. 
Een aanzienlijk bedrag waar we heel blij mee zijn. Natuurlijk missen we 
wel inkomsten uit collectes maar we hopen dat dit strakjes ook weer wat 
aantrekt.

De verkiezingen zijn achter de rug en de winnende partijen zullen druk 
zijn met een nieuwe formatie. De formatie van priesters binnen de re-
gio is na de regiovorming met Beverwijk en Wijk aan Zee erbij en met 
het overlijden van deken Ton Cassee ingrijpend veranderd. We zijn be-
nieuwd wat dit voor impact heeft op onze parochie en de parochianen. 
De redactie gaat zeker mee met deze regio, hoopt op een mooie uit-
komst van de verkiezingen en wenst u allen een Zalig Pasen.

Marja van den Brink en José Marsé



PROGRAMMA RAAD VAN KERKEN CASTRICUM 

PASEN

Pasen valt (op het noordelijk half-
rond) in de lente. De hele natuur 
verandert van een dorre winter-
tuin in een groene lentetuin vol 
leven en vruchtbaarheid. Dat 
wil je vieren en daarbij past na-
tuurlijk heel mooi het evangelie 
van het nieuwe leven van Jezus. 
Maar het zijn twee verschillen-
de gegevens, die vermengd zijn 
geraakt. En er is nog een derde 
'Pasen' in het spel, het Joodse 
Pesachfeest, het feest van de on-
gedesemde broden, dat Jezus in 
Jeruzalem vierde op Witte Don-
derdag. Het is handig die drie 'la-
gen' te zien.

Pasen is ook het einde van de 
vasten, het einde van de tijd van 
weinig eten. In de lente komt er 
weer voedsel van de boerde-
rij. De kippen gaan weer aan de 
leg, kuikens, lammetjes, kalf-
jes en biggetjes worden gebo-
ren. Op het land verschijnen de 
gewassen, eindelijk weer verse 
groente! In onze tijd met volle su-
permarkten haast ondenkbaar. 
Genoeg om feest te vieren. Al-
les begint weer. Vandaar dat het 
Paasontbijt een begrip is. 
(In het Frans is ontbijt 'de-jeuner' 
= ont-vasten).

Eieren zijn symbool voor nieuw 
leven. Een haas symboliseert 
vruchtbaarheid. Een lam komt 
voor in alle drie 'Pasens': de jo-
den eten het Paaslam om hun 
Exodus te gedenken, 'Ons paas-
lam Christus is geslacht' is een 
oud beeld voor het kruisoffer van 
Jezus; en er dartelen lammetjes 
in de wei omdat het lente is. Die 
drie dingen kun je vertellen bij 
het boterlam. De haan die kraait 
is symbool voor het verraad van 
Petrus die Jezus driemaal verloo-
chent, maar ook voor de jubel op 
de ochtend van Paasmorgen: ku-
kelekuuu!

De Palmpaasstok symboliseert al 
die dingen samen: het kruis, 
feestslingers, groen, zoetigheid, 
de broodhaan, eieren. 
Het is een verhaal op een stok.
 

EEN VONK VAN HOOP
Oecumenische Coronaproof Lied-
middag o.l.v. Jelle Jan Klinkert & 
Hans Timmer, beiden als dirigent & 
pianist op zondagmiddag 28 maart 
van 14.00-15.30 uur in de Dorpskerk
Natuurlijk missen we allemaal heel 
erg het gezamenlijke zingen in de 
kerk. In navolging van de Dominicus-
kerk in Amsterdam organiseert de 
Raad van Kerken Castricum samen 
met enkele leden van het Liturgiekoor 
daarom een digitale liedmiddag met 
goed in het gehoor liggende liede-
ren. Vanuit huis zingen we met elkaar 
verschillende liederen die ons moed 
inspreken. Jelle Jan Klinkert en Hans 
Timmer zullen beurtelings dirigeren 
en pianospelen. Het zingen zal on-
dersteund worden door één of meer 
voorzangers. De te zingen liederen 
kunnen via de website van de Raad 
van Kerken Castricum gedownload 
worden: www.rvkcastricum.nl  
De link voor de uitzending van de 
Liedmiddag in de Dorpskerk is de-
zelfde als voor de kerkdiensten, nl.: 
https://youtube.com/channel/ 
UC5iiqbEwhkjId_GF8RuuEIQ/live

Zingt u vanuit huis uit volle borst 
met ons mee?!

MEDITATIEKRING MET 
BEGELEIDING VAN BERT APPERS 
Zijn als een boom, geplant aan 
waterstromen, Psalm 1, 3
Na een moment van verstilling en in-
keer in jezelf, klinkt er een Bijbelge-
deelte, in elke bijeenkomst met een 
duidelijk thema. We laten die woor-
den een klein half uur tot ons komen, 
en geven ze de kans in te dalen in 
onze ziel. Maandelijks in de Dorps-
kerk. Eerstvolgende data hopelijk: 
vrijdag 23 april en 21 mei 2021.
Inloop 15.00 uur; meditatie 15.30-
16.30 uur
   
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 si-
tuatie goed om te doen?” Deugden 
als rechtvaardigheid, moed of wijs-
heid kunnen ons helpen bij de keu-

zes die we maken. Deze worden ge-
vormd door onze opvoeding, onze 
cultuur en last but not least religie. 
Religies 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. 
Eerste avond: ethiek in de Oudheid 
en het Christendom. 
Tweede avond: ethiek vanuit het Jo-
dendom en het Boeddhisme. 
Derde avond: ethische aspecten 
rondom het thema ‘Voltooid leven’, 
met de heer Emir Ertas, huisarts in 
Alkmaar en praktiserend moslim, als 
gastspreker. 
Vierde avond: ethische aspecten 
rondom het thema “Vergeving”. Aan-
dacht voor wat vergeving inhoudt en 
de visie hierop van het Christendom, 
de Islam en het Boeddhisme. 
Data: woensdagavond 21 april,  
12 mei, 26 mei en 9 juni 2021 
van 19.30-21.30 uur
Plaats: Parochiecentrum, Castricum 
Bijdrage: € 10,-

Op zondag 2 mei 2021 om 19.30 uur 
is in de Dorpskerk:
DE POPPENSPELER VAN WAR-
SCHAU, EEN VERTELVOORSTEL-
LING OVER KEUZES, MOED EN 
OVERLEVINGSKUNST
door Gottfrid van Eck 
en Pauline Seebregts

Warschau 1939. De Duitsers vallen 
Polen binnen en de Tweede Wereld-
oorlog begint. Een jongen probeert 
te overleven in het getto van War-
schau. In een oude jas van zijn opa, 
vol met verborgen zakken, vindt hij 
enkele handpoppen. Samen met zijn 
nichtje brengt hij die tot leven. Met 
zijn poppenspel vrolijkt hij zieke kin-
deren, verslagen buren en wanho-
pige familieleden op. Iedereen in het 
getto heeft het over de magie van 
die jonge poppenspeler die niet al-
leen afleiding, maar ook troost biedt. 
Wanneer het getto wordt ontruimd, 
lijkt ontsnappen onmogelijk. Wie 
overleeft die hel op aarde? Welke 
keuzes kun je nog maken als het er 
echt op aankomt? ‘De poppenspeler 
van Warschau’ is een ontroerend ver-
haal over levens die zich verweven, 
bezien vanuit het perspectief van 
vriend én vijand. Een vertelling over 
hoe de hoop levend blijft zelfs in tij-
den van oorlog en chaos. 
Deze muzikale vertelvoorstelling 
(12+) is gemaakt met het oog op de 
herdenking van 75 jaar Bevrijding in 
Nederland. Het is gebaseerd op de 
gelijknamige roman ‘De poppenspe-
ler van Warschau’ van de Engels-
Duitse schrijfster Eva Weaver, geba-
seerd op feiten.
Bijdrage: € 5,-
 
DINSDAG 4 MEI 2021 
OECUMENISCHE VIERING 
in de Dorpskerk om 18.15 uur, 
voorafgaand aan de Stille Tocht  

Op onze website www.rvkcastricum.
nl  kunt u het volledige, aangepaste 
programma lezen. Voor alle activitei-
ten is opgave noodzakelijk via e-mail: 
info@rvkcastricum.nl

VANUIT HET LOCATIE TEAM

Op het moment van schrijven is de 
avondklok nog steeds van kracht en 
gelden voor deelname aan de vie-
ringen en allerlei overige activiteiten 
nog steeds enorme beperkingen. Het 
ziet er helaas naar uit dat vieringen 
in de goede week en rond Pasen op-
nieuw anders zullen verlopen dan we 
zouden willen. Waar mogelijk zullen 
we met inachtneming van de richtlij-
nen vieringen door laten gaan en in 
de regio is er gelukkig een mogelijk-
heid om een flink aantal van de vie-
ringen middels livestreaming te zien, 
al is dat natuurlijk wel beperkt. De 
actuele stand van zaken hierover is 
te vinden op onze website.

Als er één ding duidelijk is geworden 
het afgelopen jaar, dan is het dat ve-
len het samenzijn en samenkomen 
om ons geloof te beleven enorm heb-
ben gemist. Het is fijn om te zien 
dat er ook mooie initiatieven zijn ge-
start vanuit de diaconie werkgroepen 
om de eenzaamheid van sommigen 
enigszins te doorbreken. Nu de vac-
cinatie langzaam maar gestaag op 
gang komt gloort er hoop dat we op 
een redelijke termijn stap voor stap 

weer uit dit dal kunnen komen en ac-
tiviteiten die we altijd als vanzelfspre-
kend hebben ervaren kunnen dan 
weer op gang komen.

In de afgelopen maanden heeft het 
regiobestuur via veelal virtuele ver-
gaderingen een concept toekomst-
plan voor de regionale samenwer-
king gemaakt. Dit plan zal zodra dat 
mogelijk is door afvaardigingen van 
de betrokken locatie besturen in een 
gezamenlijke sessie worden bespro-
ken. Wanneer ook die stap achter de 
rug is zullen gesprekken met het bis-
dom en communicatie met de diver-
se groepen belanghebbenden wor-
den voorbereid. Ook die stap in het 
proces zal pas mogelijk zijn als we 
weer in grotere groepen bijeen mo-
gen komen.
Voor nu wensen we onze parochia-
nen een gezegende viering van de 
goede week en Pasen toe. Laten we 
hopen dat we in de komende perio-
de elkaar en al onze dierbaren weer 
echt mogen ontmoeten.

Namens het locatie team,
Wim van der Meer (voorzitter)

NOG EVEN DOORBIJTEN, MAAR ER GLOORT HOOP AAN DE HORIZON!



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, 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 Overweg in 2021 zal verschijnen
op 20 mei, 26 augustus, 28 oktober en 
16 december. 

INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren 
vóór 4 mei 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

PAROCHIE-INFO

COLOFON

 23/24 januari e  220
 30/31 januari e 305
 6/7 februari e 320
 13/14 februari e 229
 20/21 februari e 340
 27/28 februari e 468 (Vastenactie)

COLLECTEN

JPC

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

ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN 
AANMELDEN VERPLICHT VIA SECRETARIAAT

Zaterdag 27 maart
19.00 uur

Zondag 28 maart
09.15 uur
Palmzondag

Diaken Marcel de Haas
Woord- en Communieviering
Leden Jubilate

Father Mathew
Eucharistieviering
Leden Koor Cantare + Livestream:
Katholieke Kerk regio 0251 - YouTube

Donderdag 1 april
19.00 uur
Witte Donderdag

Pastoor Kaleab en Diaken Marcel de Haas
Eucharistieviering
Leden Koor Jubilate

Vrijdag 2 april
15.00 uur: Kruisweg
Goede Vrijdag

Pastoor Kaleab
Voorzang Annie Assendelft en Ria Peters

Vrijdag 2 april
19.00 uur
Kruisverering  

Diaken Marcel de Haas
Woord- en Communieviering
Leden Koor Jubilate + Livestream:
Katholieke Kerk regio 0251 - YouTube

Zaterdag 3 april
19.00 uur
Paaswake

Zondag 4 april
09.15 uur
Eerste Paasdag

Maandag 5 april
10.30 uur
Tweede Paasdag

Pastoor Kaleab
Eucharistieviering
Leden Koor Cantare

Vicaris Gerard Bruggink
Eucharistieviering
Leden Heren Koor

Pastoor Kaleab
Eucharistieviering - Gezinsviering
Kinderkoor o.l.v. Marieke Zondervan

Zaterdag 10 april
19.00 uur

Zondag 11 april
09.15 uur

Pastor Anton Overmars en 
Diaken Marcel de Haas
Eucharistieviering
Voorzang Annie Assendelft en Ria Peters

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

Zaterdag 17 april
19.00 uur

Zondag 18 april
09.15 uur
 

Pastor Anton Overmars
Eucharistieviering
Voorzang Annie Assendelft en Ria Peters

Pastoor Kaleab
Eucharistieviering
Leden Heren Koor + Livestream:
Katholieke Kerk regio 0251 - YouTube

Zaterdag 24 april
19.00 uur

Zondag 25 april
09.15 uur

Father Mathew
Eucharistieviering
Leden koor Jubilate

Pastor Anton Overmars en 
Diaken Marcel de Haas
Leden Koor Cantare

Zaterdag 1 mei
19.00 uur

Zondag 2 mei
09.15 uur
 

Pastor Anton Overmars
Voorzang Annie Assendelft en Ria Peters

Vicaris Gerard Bruggink
Leden Heren Koor + Livestream:
Katholieke Kerk regio 0251 – YouTube

Zaterdag 8 mei
19.00 uur

Zondag 9 mei
09.15 uur

Father Mathew
Leden Koor Jubilate

Vicaris Gerard Bruggink
Voorzang Annie Assendelft en Ria Peters

Donderdag 13 mei
09.15 uur
Hemelvaart

Pastor Anton Overmars
Leden Koor Jubilate

Zaterdag 15 mei
19.00 uur

Zondag 16 mei
09.15 uur
 

Pastor Anton Overmars
Voorzang Annie Assendelft en Ria Peters

Vicaris Gerard Bruggink
Leden Heren Koor + Livestream:
Katholieke Kerk regio 0251 – YouTube

Zaterdag 22 mei
19.00 uur

Zondag 23 mei
09.15 uur
Eerste Pinksterdag

Maandag 24 mei
11.00 uur
Tweede Pinksterdag

Father Mathew
Euchastieviering
Leden Koor Jubilate

Pastoor Kaleab en Diaken Marcel de Haas
Eucharistieviering
Groep Joost Doodeman

Pastoor Kaleab
Eucharistieviering
Voorzang Annie Assendelft en Ria Peters

Wij hebben afscheid moeten nemen 
van de volgende parochianen:

5 febr. Truus Borst-Baltus (88)
 De Boogaert 37
10 feb. Herman Kolk (85)
 Tirade 52
12 febr. Maria Timme-Gude (95)
 Juliana van Stolbergstraat 60
2 mrt. Cor Sneekes (86)
 Geelvinckstraat 16

Dat zij mogen 
rusten in vrede

OVERLEDENEN

Wij zijn zaterdagavond weer online bij 
elkaar gekomen. Jaider Chantre sloot 
aan als onze gastspreker. 
Deze avond was bedoeld om kennis 
te maken met Jaider en om Jaider 
kennis te laten maken met JPC 15+. 

Wij hadden vragen voor hem voorbe-
reid om zo meer over hem te weten 
te komen. Zo kwamen wij te weten 
dat hij uit Colombia komt en hoe het 
geloof in Colombia is. Ook kwamen 
wij te weten hoe het was om naar Ne-
derland te komen en de Nederlandse 
taal te leren. 

Verder gingen wij dieper in op het ge-
loof, hebben wij het gehad over het 
priesterschap en priester worden wat 
Jaider later wil gaan doen. Ook heb-
ben we het over de opleidingen ge-
had die hij gevolgd heeft. 

Daarnaast spraken wij over wat God 
betekent voor ons en waarom wij 
vasten. Het was een hele interessan-
te avond waarin iedereen weer een 
hoop geleerd heeft. 

Namens
JPC 15+
Bart 
Hoogenbosch


