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IN DIT NUMMER
De eerste versoepelingen zijn in-
middels van kracht: als u dit leest 
is de avondklok verdwenen, kun-
nen we weer een drankje op een 
hopelijk zonnig terras nuttigen 
en mogen er weer maximaal 100 
mensen op een begrafenis wor-
den uitgenodigd.  En dat op een 
moment dat de ziekenhuizen met 
de top van de derde golf worden 
geconfronteerd… Chapeau voor 
al die hardwerkende mensen in 
de zorg die door deze pandemie 
onophoudelijk, dag in dag uit, 
een race tegen de klok voeren! 
Gelukkig worden steeds meer 
mensen beschermd door vacci-
naties. Laten we hopen dat er bin-
nen niet al te lange tijd een einde 
komt aan deze lange periode van 
sociale onthouding en crisis voor 
menig ondernemer. Ondertus-
sen wensen we diaken Marcel de 
Haas, die medio maart door co-
rona werden getroffen, van harte 
beterschap en een voorspoedig 
herstel! 

VICARIS BRUGGINK 
GEPROMOVEERD TOT 
DOCTOR IN DE THEOLOGIE
Woensdag 24 maart is vicaris Ge-
rard Bruggink gepromoveerd tot 
doctor in de theologie op een 
proefschrift over de primaats-
doctrine van paus Innocentius III 
(1198-1216). Deze paus wordt be-
schouwd als één van de machtig-
ste en invloedrijkste pausen van 
het pausdom. Hij oefende een 
grote invloed uit op de christelij-
ke regimes van Europa. De the-
sis staat stil bij de leer over het 
primaatschap (het pauselijk recht 
van het hebben van een eerste 
keus) van de opvolger van de 
apostel Petrus, zoals Innocen-
tius die tot uiting heeft gebracht 
en in praktijk in de context van de 
vierde kruistocht in de Middeleeu-
wen. Van harte feliciteren wij vica-
ris Bruggink met deze bijzondere 
promotie! Zo blijkt maar weer dat 
dit stukje geschiedenis, ruim 900 
jaar later, nog steeds van actu-
ele betekenis kan zijn. Voor me-
nigeen, zeker ook voor mij, vormt 
dit proefschrift een (te) hoog ge-
grepen, intellectuele uitdaging. 
Daarom houden we het maar bij 
de energieke verkondigingen van 

de gepromoveerde vicaris, want 
dat hij uitstekend en boeiend kan 
preken dat hebben we in onze re-
gio sinds januari 2021 mogen er-
varen!

VISIE 2021-2025
De afgelopen maanden heeft het 
bestuur van het samenwerkings-
verband De Heilige Familie (regio 
IJmond-Noord) i.o. samen met 
de locatieteams van de zes paro-
chies, de visie voor de jaren 2021 
t/m 2025 in concept op papier ge-
zet en aan het bisdom Haarlem-
Amsterdam toegestuurd. Een der-
gelijk plan is noodzakelijk voor tal 
van toekomstige materiële en im-
materiële besluiten, waarbij vooraf 
vaak separate machtigingen van 
het bisdom aangevraagd dienen 
te worden. Zodra versoepelingen 
de organisatie van grotere bijeen-
komsten weer mogelijk maken en 
we een initiële reactie van het bis-
dom op onze visie hebben ont-
vangen, willen we onze plannen 
en initiatieven voor de komende 
jaren aan u toelichten. Graag ver-
nemen wij ook welke ideeën en 
behoeften er bij u leven. De pen-
ningmeesters en boekhouders 
in onze parochies zijn ondertus-
sen druk bezig met de oplevering 
van de Rekening & Verantwoor-
ding 2020. Daarin zal duidelijk 
worden in hoeverre de regio heeft 
geleden onder de COVID-19 cri-
sis en zullen wij u op basis van de 
meest actuele cijfers meenemen 
in ‘ons spoorboekje’ voor de ko-
mende vijf jaren.

Tenslotte wens ik u namens het 
regiobestuur een goede voor-
bereiding op het hoogfeest van 
Pinksteren. Dat de uitstorting van 
de Heilige Geest ons allen in vuur 
en vlam mag zetten en dat God 
zo dichtbij mag komen, dat Hij 
rechtstreeks in contact treedt met 
je eigen brein. Laten we daar-
naast maar wat liever zijn voor el-
kaar, elkaar helpen en met aan-
dacht naar elkaar luisteren. Een 
mooiere wereld begint bij jezelf… 

Zalig Pinksteren!

Bert Jan Rozestraten
(gedelegeerd voorzitter)

UIT HET BESTUUR

VANUIT HET LOCATIETEAM

BUITENGEWOON BEDIENAAR 
VAN DE HEILIGE COMMUNIE

Ik schrijf dit stukje op 5 mei, een bij-
zondere dag waarop we “vrijheid” 
gedenken. Voortbordurend op de-
ze gedachte realiseer ik me dat het, 
met de toenemende vaccinaties en 
de voorzichtig teruglopende besmet-
tingsniveaus, gelukkig mogelijk is om 
weer met een iets meer positieve blik 
vooruit te kijken. 

Eerder deze week maakte het bis-
dom een kleine verruiming bekend. 
De beperking van maximaal 30 aan-
wezigen bij de vieringen werd veran-
derd in maximaal 10% van de capaci-
teit van het kerkgebouw als dat meer 
dan 300 zitplaatsen heeft. Voor ons 
betekent dit dat er, hoewel de mees-
te corona preventieregels nog blij-
ven gelden, weer plek is voor 55 à 
60 deelnemers per viering. Dit biedt 
perspectief en we hopen dat bij de 
viering met Pinksteren terug te zien. 
Ook weten we dat de koren en diver-
se werkgroepen weer staan te trap-
pelen om door te starten, maar daar 
is nog even geduld geboden. 
Zodra de mogelijkheden zich voor-
doen zullen we uiteraard voortvarend 

Beste medeparochianen,
Afgelopen zondag, 21 maart 2021, 
ben ik benoemd tot het dienstambt 
van buitengewoon bedienaar van de 
heilige communie. Met dit ambt mag 
ik (bij afwezigheid van een priester 
of ter ondersteuning van een pries-
ter) het allerheiligste uitstellen bij een 
aanbidding, de hostie uitreiken tij-
dens de communie en de hostie uit-
reiken buiten de kerk. 

Vanuit het jarenlang misdienaar zijn 
voor parochie Uitgeest, waarbij ik al 
regelmatig de hostie uitreikte, voelde 
ik mij geroepen om hier dieper op in 

te gaan. Dit 
heeft ertoe 
geleid dat ik 
met enkele 
pastores ge-
sproken heb 
over dit dien-
stambt. Met 
als gevolg 
dat ik hierin 
geschoold 

met eventuele verruimingen aan de 
slag gaan. De actuele stand van za-
ken zullen we communiceren via de 
bekende kanalen en  onze website. 
Wel hebben we in het locatiebestuur, 
vooruitkijkend naar de rest van het 
jaar, wel alvast een datum vastgelegd 
voor de startzondag. Dit wordt 5 sep-
tember. 

We hopen van harte dat we dan een 
jaar kunnen aftrappen dat minder 
wordt gehinderd door beperkingen.

In de afgelopen moeilijke periode 
zijn er ook mooie initiatieven gestart. 
We zien bijvoorbeeld dat de diaconie  
werkgroep weer een bloemengroet, 
ditmaal voorzien van een gewijd 
palmtakje, heeft rondgebracht. 
Ook de live streamers  hebben goed 
werk verricht en recentelijk zijn de 
technische mogelijkheden na een in-
vestering vanuit de gezamenlijke re-
gio parochies aanzienlijk verbeterd. 
Achter de schermen zijn een flink 
aantal ondersteunende activiteiten 
“gewoon” doorgegaan, vaak met ex-
tra inspanningen van velen. 

Hiervoor zijn we de betrokken vrijwil-
ligers zeer dankbaar.

Voor nu wensen we onze parochia-
nen een gezegende viering met Pink-
steren toe. Laten we hopen dat de 
verruimingen in de komende periode 

zullen blijven komen en dat we elkaar 
weer kunnen ontmoeten.

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

ben door deken Floris Bunschoten. 

Ik heb hoop en vertrouwen om met 
dit ambt de parochies van onze re-
gio verder te kunnen dienen en hier-
mee ook ons pastoraal team te kun-
nen ondersteunen. Ik zal dan ook 
in de diverse parochies mij komen 
voorstellen om hiermee meer in ver-
binding te komen met de medeparo-
chianen. 

Hoe de precieze invulling zal gaan 
zijn moet ik in samenspraak met het 
pastoraal team nog verder uitwer-
ken. Echter ben ik dankbaar dat ik 
dit ambt mag ontvangen en u hier-
mee van dienst mag zijn. Indien u 
met mij kennis zou willen maken bent 
u ook van harte uitgenodigd om con-
tact met mij op te nemen. Ik ben 
bereikbaar op 072-5823655 of 06-
41604926. Gods zegen,

Jeroen Vergouw, 
Buitengewoon bedienaar 
van de heilige communie

HOOP DOET LEVEN ……MET KLEINE STAPJES DE GOEDE KANT OP!



DIACONIE ZET OUDERE 
PAROCHIANEN IN HET LICHT

JPC HEEFT OP 3 APRIL 
HET PAASFEEST GEVIERD

VERDIEND!!!

Pasen: feest van het licht en van 
nieuw leven. Zo kennen wij dat al 
sinds mensenheugenis.
Het licht van de Paaskaars wordt ont-
stoken en voorafgaand aan dit Paas-
feest, komen we met Palmzondag 
samen in de kerk. Dan worden de 
nieuwe palmtakken gezegend en om 
thuis een plekje te krijgen bijv. achter 
het kruisbeeld.

Er zijn echter ook parochianen voor 
wie het - mede vanwege Corona - 
niet mogelijk is naar de Palmzondag-
viering te komen en een takje mee te 
nemen. Daarbij denken we ook aan 
de oudere en minder vitale parochi-
anen.

Voor hen is Diaconie in actie geko-
men en op de vrijdagmiddag voor 
Palmzondag waren een 8-tal dames 
en één heer hard aan het werk om 
de palmtakken op maat te knippen, 
kaarsen van een Diaconie-sticker 
te voorzien om deze samen in een 
doorzichtig zakje te verpakken. 300 
zakjes zijn  gereed gemaakt en in de 
kerk geplaatst. Pastoor Kaleab heeft 
tijdens de zaterdagavondviering niet 
alleen zoals gebruikelijk de palmtak-
ken gezegend, maar ook de zakjes 
met de kaarsen en palmtakjes. In de 
week na Palmzondag zijn de zak-
jes met kaarsen en palmtakje door 
wederom een groot aantal vrijwilli-
gers bij oudere parochianen afgege-
ven met daarbij een fraaie kaart met 
paaswens. 
Het is fijn om te constateren dat deze 

Omdat wij helaas nog niet bijeen 
kunnen komen om bijvoorbeeld een 
paasbrunch of etentje te organiseren, 
moesten de organisatoren wat  
anders verzinnen om toch een ge-
slaagde avond te organiseren.

Zaterdag 3 april gingen we met JPC 
knutselen in het thema Pasen.  
We hebben leuke knutsels gemaakt 
om het huis te versieren tijdens  
1ste en 2de paasdag. We hebben 
door middel van origami een konijn  
gemaakt, een kip gemaakt van een 
eierdoos en een paaskuiken met  
een paasei op een wasknijper. Het 
was een geslaagde avond.
17 april hebben wij een proefjes 
avond georganiseerd. We begon-

Maandag 26 april 2021. In huize Bra-
kenhoff gaat rond 10.00 uur de te-
lefoon. Wim neemt op en enige tijd 
later is hij totaal perplex. De burge-
meester aan de telefoon met de me-
dedeling dat hij een onderscheiding 
krijgt uit naam van de Koning.
Wat een fantastisch nieuws en wat 
een “verdiende” onderscheiding. 
Wim zet zich o.a. al jaren in voor de 
parochie en doet dit met een warm 
hart. Je bent vrijwilliger of je bent 
vrijwilliger, Wim hoort bij de catego-
rie die zich altijd inzet en altijd klaar 
staat. 

Annie, hun dochter, zoon, partners 
en kleinzonen waren op de hoogte. 
Iedereen wist het, behalve Wim.
Een prachtige onderscheiding omdat 
hij jarenlang vrijwilliger is geweest bij 
de vogelvereniging. Wim organiseer-
de de tentoonstellingen en was keur-

geste wordt gewaardeerd door velen, 
gezien het aantal spontane reacties 
dat wij mochten ontvangen.

Niet alleen met Pasen willen wij van 
ons laten horen, maar ook willen wij 
aandacht schenken aan zieke paro-
chianen thuis of in het ziekenhuis. Wij 
kunnen dat  echter alleen maar doen 
als u ons hierover informeert. Voelt u 
zich niet bezwaard, maar neem con-
tact op en durf te vragen. 

Nu diaken Marcel de Haas herstel-
lende is van corona, vinden er op dit 
moment geen bezoekjes plaats. 
Zou u toch iemand willen spreken, 
laat het dan s.v.p. weten.
Contactadres: secretariaat parochie-
centrum dinsdag- en vrijdagochtend 
tussen 9.30 - 11.30 uur, tel. 652 479.

nen met het kijken van diverse film-
pjes van het programma “De profes-
sor Nicolai & Dr. Beckand show” aan 
de hand van die filmpjes kregen wij 
antwoorden te zien, wij moesten het 
juiste antwoord geven wat wij ver-
wachten dat er gebeurt. Daarna be-
gonnen wij met het bouwen van een 
spaghetti brug, de bedoeling was 
doormiddel van spaghetti en marsh-
mallows een zo’n stevige mogelijk 
brug te bouwen. Het was een leuk 
project om een brug te bouwen van 
spaghetti. 
De volgende programma’s zijn: 
scavengerhunt/speurtocht en 
‘wie ben ik?’ 

Namens JPC 15+, Tom Hoogenbosch

meester. Heel wat 
vrije uren heeft hij 
zich hiervoor in-
gezet. 
En dan het vrij-
willigerswerk bij 
de kerk, iedereen 
weet dat Wim de 
begraafplaats in 
beheer heeft. Een 
taak die niet altijd meevalt. Met fami-
lieleden van de overledene een mooi 
plekje uitzoeken is niet zomaar wat.
Wim was de hele dag van de rel en 
kon er niet van slapen.

Woensdag 28 april werden zij om 
11.00 verwacht in het gemeentehuis. 
Normaal had de zaal vol gezeten 
maar door de pandemie mochten er 
maar 6 mensen aanwezig zijn. Met 
een lekker kopje koffie en een oranje-
gebakje waren ze er klaar voor.
De burgemeester, een paar hoog-
waardigheidsbekleders en een foto-
graaf waren in de zaal. Er werd opge-
noemd wat hij allemaal had gedaan 
om deze onderscheiding te mogen 
ontvangen.

Zijn dochter, die iedereen had aan-
geschreven om dit voor elkaar te krij-
gen, mocht de onderscheiding op-
spelden. Wim is nu Lid in de orde 
van Oranje Nassau.

Proficiat Wim, het komt je toe. En 
misschien mag Annie hem een dagje 
in huis op, want achter jou staat die 
geweldige vrouw!

VAN DE REDACTIE

DIACONIE DE GOEDE HERDER

De laatste Overweg voor de zomervakantie. Het jaar is, ondanks alle be-
perkingen, toch heel snel gegaan.
Met de kleine versoepelingen zal het voor heel wat winkeliers hopelijk 
wat beter worden.

Zo hopen we ook dat de trouwe kerkgangers de weg naar de kerk weer 
kunnen vinden. Het blijven spannende tijden maar alles wordt met veel 
zorgvuldigheid zo geregeld dat het veilig is om binnen te komen.
In deze Overweg het verhaal van de diaconiegroep over hun activiteiten 
rond Pasen. Daarin vertellen zij o.a. over het presentje voor de ouderen. 
Van dichtbij heb ik mee mogen maken hoezeer dit gewaardeerd wordt. 
De ouderen in onze gemeenschap worden niet vergeten. Het is erg stil 
voor ze. Fijn dat hier aandacht aan wordt besteed!

Ook de penningmeester vraagt (weer) om een extra donatie. Niet zo 
heel gek, gezien de omstandigheden.

Wij hopen dat het na de zomer weer wat beter gaat, dat iedereen een 
vaccinatie heeft gekregen en we weer wat vrijer zijn om te gaan en te 
staan waar we willen. Zet 5 september in ieder geval in de agenda, dan 
vieren we Startzondag en hopelijk vol goede moed voor het nieuwe ker-
kelijke jaar!

Uw redactie, Marja van den Brink en José Marsé

Het ontvangen bedrag Kerkbalans t/m 30 april is € 56.319. In 2019 heb-
ben we in totaal € 69.671 ontvangen, het gaat dus de goede kant op.
Nog niet iedereen heeft zijn of haar bijdrage over 2021 overgemaakt, 
maar misschien komt dat nog!!! Gaan we het bedrag van vorig jaar halen 
of misschien zelfs iets meer in deze corona crisis.
Door de crisis blijven de collecten achter, dus aan alle parochianen het 
verzoek de hand over het hart te strijken. In de maand mei ontvangen 
veel mensen vakantiegeld en komt er van vakantievieren niet veel terecht, 
dus misschien kan er wat vanaf voor de kerk. Overmaken kunt u naar 
IBAN is NL85RABO0311902316 t.n.v. R.K. Parochie de Goede Herder 

Gerard Veldt, penningmeester De Goede Herder



60+! WORD DAN LID VAN KBO CASTRICUM

LEZING ANTON STOLWIJK

EEN BIJZONDERE DAME: 
ANNIE ASSENDELFT

KBO (Katholieke Bond voor Oude-
ren), is een maatschappelijke belan-
genorganisatie voor en door senio-
ren, van wie er velen parochiaan zijn 
van onze Parochie en die bestuurd 
wordt door vrijwilligers.

KBO werkt samen met PCOB (Protes-
tants-Christelijke Ouderen Bond) en 
samen hebben zij ook landelijk een 
belangrijke stem in Den Haag. KBO-
PCOB behartigen uw belangen: Zorg, 

Kerksluitingen - bijna elke Neder-
landse parochie heeft ermee te ma-
ken. Het is een onderwerp dat van-
uit kerk, overheid en media dan ook 
volop aandacht krijgt. Maar meestal 
gaat het dan om allerlei praktische 
beslommeringen. Hoeveel geld levert 
een kerkgebouw op? Wat is een goe-
de herbestemming? Waar laten we 
de overgebleven kerkgangers? De 
menselijke kant van het verhaal blijft 
vaak onderbelicht.
 
De schrijver Anton Stolwijk volgde 
het laatste jaar van de Sint Joseph-
kerk in Alkmaar voordat het gebouw 
werd verkocht aan een projectontwik-
kelaar. Hij werd lid van het Ritmisch 
Koor, ging mee op ziekenbezoek, 
poetste het koperwerk en ging we-
kelijks ter communie. Over zijn erva-
ringen schreef hij het tragikomische 
boek Buiten Dienst - toen God kleiner 

Ja, u dacht dat ik haar was vergeten 
in mijn stukje van vorige maand met 
als titel ‘Wij missen u’.   
Natuurlijk zijn wij Annie Assendelft-
Zentveld niet vergeten. 

Uit betrouwbare bron heb ik gehoord 
dat Annie ongeveer 15 jaar geleden 
de Pancratiuskerk op de vrijdagoch-
tend heeft opengesteld. Wat zij zoal 
doet? Ze zingt in het gemengd koor. 
Tijdens de corona pandemie zingt ze 
samen met haar zus Ria om voor te 
zingen in de diensten en zij oefenen 
op de vrijdagmorgen in de kerk. Wij 

inkomen, veiligheid en mobiliteit, hulp 
en advies via de KBO-servicelijn, kor-
ting op uw zorgverzekering, op pro-
ducten, diensten en hulp bij gebruik 
van digitale apparaten. U ontvangt 
10x per jaar het ledenmagazine en 
ons eigen blad ‘Senioren Nieuws’.

Lidmaatschap kost € 22,50 per jaar.
Aanmelden kan bij Joost Cornelis 
(voorzitter) tel. 06-22373937 of via 
mail: info@kbocastricum.nl

moest gaan wonen en ik meekeek, 
verschenen bij uitgeverij De Geus.
 
Met dank aan het Nederlands Lette-
renfonds trekt Anton Stolwijk - als de 
coronaomstandigheden het toelaten 
- vanaf mei 2021 langs Nederlandse 
parochies voor een serie (kosteloze) 
lezingen over zijn boek.
  
Bent u ook geïnteresseerd in een 
lezing? U kunt zich opgeven op 
lezingen@antonstolwijk.nl
 
Anton Stolwijk (1979) debuteerde in 
2016 met Atjeh - het verhaal van de 
bloedigste strijd uit de Nederland-
se koloniale geschiedenis, dat on-
der andere werd genomineerd voor 
de ECI Literatuurprijs. In 2018 ver-
scheen Ons soort Amerika. Hij is de 
zoon van Piet Stolwijk (1946-2011), 
voormalig stafmedewerker Diaconie 
van het Bisdom Haarlem. Kijk voor 
meer informatie over de auteur ook 
op www.antonstolwijk.net.

genieten hier altijd van, dus kom ook 
eens luisteren.

Annie heeft haar eigen “KERKKRAAM” 
in de kerk, met veel snuisterijen, ge-
schonken door parochianen, en als 
heeft u mooie “dingetjes of spulle-
tjes” heeft dan mag u ze op vrijdag 
bij Annie brengen. 
Duur? Nee hoor, want de prijs mag 
u zelf bepalen en de opbrengst gaat 
naar haar Kinderen in Ethiopië.
Vicaris Gerard Bruggink vertelde 
laatst in zijn preek, dat er NIET ge-
handeld mocht worden in een kerk, 
maar in deze situatie praten we niet 
over handel maar om hulp bieden aan 
mensen, iets doorgeven aan anderen. 

Annie heeft de zware taak op zich 
genomen om voor de huishouding 
van onze Kaleab te zorgen en die is 
echt veeleisend hoor. Bij regelmaat 
gaat zij ook langs bij parochianen. 
Ze is een geweldige jongedame van 
80 jaar.

Annie Zentveld, zo roepen we haar 
als we haar nodig hebben en dat ge-
beurt heel veel keren.
Annie bedankt voor je inzet.

Frans Hendriks, koster

NIEUWS VAN DE VORMELINGEN

Mis
Op zondag 14 maart kwamen wij samen met de vormelingen voor de H. 
Mis in de Mariakerk. Rector Jeroen de Wit besteedde extra aandacht aan 
het sacrament van het Vormsel. Hij gaf aan dat het Vormsel de voltooiing 
is van het Doopsel. Dit vormsel zal op een later tijdstip worden bevestigd 
door de bisschop. 

We mogen God altijd om hulp vragen. De vrucht van de Geest is liefde, 
vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoe-
digheid en zelfbeheersing. Pas als je de vruchten van de heilige Geest 
plukt, kun je pas echt jezelf zijn. Dat is goed voor jou en voor iedereen 
om je heen. 

Na de mis hebben we geluncht en in groepjes een leuke speurtocht in de 
kerk gedaan. Het antwoord van de speurtocht was: ‘Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven.’ Dat is namelijk de identiteit van Jezus. Jezus zei: 
‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader ko-
men dan door mij.' – Johannes 14:6. 

Kruisweg
Op Goede Vrijdag 2 april 2021 hebben wij de Kruisweg voor Kinderen ge-
vierd. In de kerk lieten wij via een beamer de Kruisweg statie voor statie 
zien, de eerste statie ‘Jezus wordt ter dood veroordeeld’ t/m de vijftiende 
statie ‘Jezus staat op uit de dood’. Aan het einde van de viering mochten 
wij bloemen bij het kruis neerleggen ter nagedachtenis van Jezus sterven.

Pina Russo-Contino (email russo133@outlook.com), 
mede namens diaken Jaider en de begeleiders van de vormselgroep: 
Sindo Núñez Queija, Daniëlle Hummel en Thamsen Vossen

Het Taizé-avondgebed is tot Pink-
steren helaas nog steeds niet mo-
gelijk. In de Dorpskerk mag nog 
steeds niet gezongen worden. Ech-
ter, zingen is een basis voor het 
avondgebed. We zien ons dus ge-
noodzaakt om het avondgebed, tot 
nader orde, te laten vervallen.

Ook Sacred Dance in de Schakel 
is zeker tot Pinksteren niet toege-
staan. 

De poppenspeler van Warschau, 
een vertelvoorstelling over keuzes, 
moed en overlevingskunst door Trio 
Wilde Eend die op zondag 9 mei 
2021 om 19.30 uur in de Dorpskerk 
zou plaatsvinden, wordt door de spe-
lers verplaatst naar volgend jaar mei. 

MeditatieKring met begeleiding 
van Bert Appers
Zijn als een boom, geplant aan water-
stromen, 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 21 mei en 18 juni 2021.
Inloop 15.00 uur; 
meditatie 15.30-16.30 uur

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

RAAD VAN KERKEN CASTRICUM 

Geluk voor elke dag

Ik wens je het geluk van het 
lieveheersbeestje
dat onbezorgd op je hand neerdaalt.
Ik wens je het geluk van de 
dauwdruppel
die op het blad de ochtend siert.
Ik wens je het geluk van de merel
die de dag verwelkomt met haar zang.
Ik wens je het geluk van de vissen 
in de zee
die geen weet hebben van de hoogte 
van de golven.
Ik wens je het geluk van het geloof
in alle woorden van vrede en waarheid.
Ik wens je het geluk van inzicht en 
uitzicht
in jezelf, het nu en de toekomst.
Ik wens je het geluk van de mens
die het geluk herkent.

Wim Niesten



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 26 augustus, 28 oktober en 
16 december. 

INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren 
vóór 10 augustus 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

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

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

 6/7 mrt e  373
 13/14 mrt. e  271
 20/21 mrt. e  310
 27/28 mrt. e  310
 3/4 apr. e  896 Pasen
 10/11 apr. e  285
 17/18 apr. e  374
 24/25 apr. e  385

COLLECTEN

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 NIET NODIG

Zaterdag 22 mei
19.00 uur

Zondag 23 mei
09.15 uur
Eerste Pinksterdag

Father Mathew
Voorzang: Leden Koor Jubilate
Orgel: Ronald Schollaart

Pastoor Kaleab
Voorzang: Groep Joost Doodeman
Orgel: Ronald Schollaart

Maandag 24 mei
11.00 uur
Tweede Pinksterdag

Pastoor Kaleab
Voorzang:  Annie Assendelft en Ria Peters
Orgel: Dirk van Egmond

Zaterdag 29 mei
19.00 uur

Zondag 30 mei
09.15 uur
+ Livestream

Pastoor Kaleab
Voorzang: Annie Assendelft en Ria Peters
Orgel: Wendy Leonards

Vicaris Gerard Bruggink
Voorzang: Leden Koor Cantare
Piano: Jaap Brackman

Zaterdag 5 juni
19.00 uur

Zondag 6 juni
09.15 uur

Pastor Anton Overmars
Voorzang: Leden Koor Jubilate
Orgel: Ronald Schollaart

Pastoor Kaleab
Voorzang: Leden Heren Koor
Orgel: Ronald Schollaart

Zaterdag 12 juni
19.00 uur

Zondag 13 juni
09.15 uur
+ Livestream

Pastoor Kaleab
Voorzang: Annie Assendelft en Ria Peters
Orgel: Wendy Leonards

Father Mathew
Voorzang: Groep Joost Doodeman
Orgel: Ronald Schollaart

Zaterdag 19 juni
19.00 uur

Zondag 20 juni
09.15 uur
Vaderdag

Pastoor Van de Linden
Voorzang: Annie Assendelft en Ria Peters
Orgel: Dirk van Egmond

Vicaris Gerard Bruggink
Voorzang: Leden Heren Koor
Orgel: Ronald Schollaart

Zaterdag 26 juni
19.00 uur

Zondag 27 juni
09.15 uur
+ Livestream

Pastoor Kaleab
Voorzang: Leden Koor Cantare
Piano: Jaap Brackman 

Vicaris Gerard Bruggink 
Voorzang: Annie Assendelft en Ria Peters
Orgel: Ronald Schollaart

Zaterdag 3 juli
19.00 uur

Zondag 4 juli
09.15 uur

Father Mathew:
Voorzang: Leden Koor Jubilate
Orgel: Ronald Schollaart

Pastor Anton Overmars
Voorzang: Leden Heren Koor
Orgel: Ronald Schollaart

Zaterdag 10 juli
19.00 uur

Zondag 11 juli
09.15 uur

Pastoor Kaleab
Voorzang: Annie Assendelft en Ria Peters

Pastoor Kaleab
Voorzang: Leden Heren Koor

Zaterdag 17 juli
19.00 uur

Zondag 18 juli
09.15 uur

Father Mathew
Voorzang: Annie Assendelft en Ria Peters

Pastor Anton Overmars en Diaken Jaider
Voorzang: Annie Assendelft en Ria Peters

Zaterdag 24 juli
19.00 uur

Zondag 25 juli
09.15 uur

Pastoor Kaleab
Voorzang: Leden koor Jubilate

Vicaris Gerard Bruggink
Voorzang: Leden Koor Cantare 

Zaterdag 31 juli
19.00 uur

Zondag 1 augustus
09.15 uur

Pastoor Kaleab
Voorzang: Annie Assendelft en Ria Peters

Vicaris Gerard Bruggink en Diaken Jaider
Voorzang: Annie Assendelft en Ria Peters

Zaterdag 7 augustus
19.00 uur

Zondag 8 augustus
09.15 uur

Father Mathew
Voorzang: Leden Koor Jubilate

Pastor Anton Overmars
Voorzang: Annie Assendelft en Ria Peters

Zaterdag 14 augustus
19.00 uur

Zondag 15 augustus
09.15 uur

Pastor Anton Overmars
Voorzang: Annie Assendelft en Ria Peters

Vicaris Gerard Bruggink
Voorzang: Annie Assendelft en Ria Peters

Zaterdag 21 augustus
19.00 uur

Zondag 22 augustus
09.15 uur

Father Mathew
Voorzang:  Annie Assendelft en Ria Peters 

Pastoor Kaleab
Voorzang:  Leden Koor Jubilate

Zaterdag 28 augustus
19.00 uur

Zondag 29 augustus
09.15 uur

Pastor Anton Overmars
Voorzang: Leden Koor Cantare

Vicaris Gerard Bruggink en Diaken Jaider
Voorzang: Annie Assendelft en Ria Peters

Wij hebben afscheid moeten nemen 
van de volgende parochianen:

24 mrt. Hans Swinkels (82)
 Lage Weide 3, Limmen
28 mrt. An Kaarsemaker (79)
 C.F. Smeetslaan 1097
21 april Trees Knebel-Engelbart (89)
 Sans Souci 10

Dat zij mogen 
rusten in vrede

OVERLEDENEN

Ontferm U, Heer, de wereld 
is in nood.
En onze angst is zo 
ontzettend groot.
Het stormt, het waait,
de golven huizenhoog.
Waar is Uw teken toch: 
de regenboog?

Ontferm U, Heer, 
in deze crisistijd
van veel ellende en 
onzekerheid.
De stilte schreeuwt, 
de mensen smeken U:
O God, waar bent U toch? 
Heer, help ons nu.

Ontferm U, Heer, 
en spreek in onze nacht
woorden van leven en 
ontkiemingskracht.
Daarom is onze hoop op 
U gericht
en zingen wij het mee: 
Het wordt weer licht!


