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Door alle beperkingen die ons in 
dit corona tijdperk worden opge-
legd leven we nu al ruim vijf we-
ken in een periode van sociale 
onthouding. Laten we samen bid-
den voor iedereen die getroffen 
is door het coronavirus, voor hun 
naasten en voor iedereen die om 
hen geeft. 

We bidden voor onze overleden 
dierbare emeritus deken en pas-
toor Ton Cassee. 

OVERLEG PASTORES
Op 9 april kwamen ook de pas-
tores en diaken bijeen om met 
elkaar stil te staan bij het overlij-
den van hun inspirator en coach 
Ton Cassee. Pastoor Kaleab be-
nadrukt dat hij weliswaar na het 
overlijden van Ton Cassee de ver-
antwoordelijke pastoor voor on-
ze regio is, maar dat hij graag 
als gemeenschappelijk pastoraal 
team wil opereren. In deze tijd 
van sociale onthouding en op-
schorten van kerkelijke vieringen 
achten de pastores en diaken het 
van belang dat we mensen hoop 
en vertrouwen geven. Dat kan bij-
voorbeeld door het digitaal bij-
wonen van een Heilige Mis via 
YouTube, telefonisch contact, vi-
deobellen of het bidden van de 
rozenkrans via Skype. Ook het 
openhouden van onze kerken 
voor parochianen voor het opste-
ken van een kaarsje, een biecht-
gesprek of om even stil met God 
te zijn helpt. De pastores hechten 
eraan het teamoverleg in de toe-
komst te continueren. Het eerst-

volgende pastoresoverleg zal 
plaatsvinden op donderdag 7 mei 
in Uitgeest.

BENOEMING WIM VAN DER 
MEER / AFSCHEID  
PIET VAN DER HORST
De voorzitter van het locatie-
team van Castricum, Wim van 
der Meer, is met ingang van 1 ju-
ni 2020 door het bisdom Haar-
lem-Amsterdam benoemd tot se-
cretaris van het bestuur van het 
samenwerkingsverband. Wim 
neemt ‘het stokje’ over van Piet 
van der Horst, die op 1 juni zijn 
werkzaamheden als bestuurder 
zal neerleggen. Piet heeft vanaf 
1 juli 2014 de rol van voorzitter 
van het locatieteam en secretaris 
van het samenwerkingsverband 
meer dan uitstekend vervuld. Met 
grote dank voor zijn inzet en des-
kundigheid nemen wij daarom af-
scheid van Piet. Ongetwijfeld zul-
len wij elkaar in de wandelgan-
gen of in de Pancratiuskerk nog 
regelmatig tegengekomen. Als 
de coronaperikelen achter de rug 
zijn, nemen we vanuit het bestuur 
graag op gepaste wijze afscheid 
van Piet. Tegelijkertijd wensen wij 
Wim veel succes en bovenal veel 
plezier toe in zijn nieuwe rol. 

Wij wensen alle parochianen in 
onze regio veel sterkte in deze 
moeilijke tijd. Blijf gezond en el-
kaar, waar mogelijk en ‘op gepas-
te afstand’, steunen. 

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

UIT HET BESTUUR

IN MEMORIAM EMERITUS DEKEN 
EN PASTOOR TON CASSEE

Op 30 maart 2020 bereikte ons het 
droeve bericht dat emeritus deken 
en pastoor Ton Cassee op 75-jari-
ge leeftijd is overleden. Hoewel hij al 
sinds juni 2019 ‘in reservetijd’ leefde, 
kwam zijn overlijden toch nog on-
verwacht. Tijdens een afscheidsce-
remonie op zaterdag 4 april is in be-
sloten kring afscheid genomen van 
Ton Cassee. Heel graag hadden wij 
die zaterdagmorgen de Heilige Eu-
charistie willen vieren. Daarin vieren 
we immers het paasgeloof waardoor 
Ton in zijn leven gedragen werd: de 
levende Heer in ons midden. ‘Wij zijn 
mensen van Pasen!’, heeft hij in vie-
ringen ontelbaar vaak geroepen. Vele 
belangstellenden hadden graag bij 
de afscheidsceremonie van emeritus 
deken en pastoor Ton Cassee aan-
wezig willen zijn om hem een laatste 
groet te brengen. Helaas bleek dit 
door het Corona-virus niet mogelijk. 
Voorgangers tijdens de afscheidsce-
remonie van Ton Cassee waren Mgr. 
Hendriks, deken Floris Bunschoten 
en pastoor Kaleab Masresha. Ton 
Cassee is begraven op het Laurenti-
uskerkhof. Uiteraard kunt u daar zijn 
graf bezoeken. 

De laatste priesterzoon van de 
Laurentiusparochie
Ton Cassee werd geboren in Haar-
lem op 14 november 1944. Dat was 
vlak voor het moment dat tijdens 
een ‘Sinterklaasrazzia’ door de Duit-
sers in Haarlem 1.300 mannen wer-
den opgepakt en weggevoerd. Zeker 
geen eenvoudige periode om je le-
ven te starten. In 1951 verhuisde de 
familie Cassee naar Heemskerk, Ton 
werd toen misdienaar in de Laurenti-

uskerk. Na de lagere school ging Ton 
naar het seminarie in Hageveld voor 
zijn studie als priester. Daarna koos 
hij voor het groot seminarie in War-
mond en uiteindelijk heeft  Ton zijn 
priesterstudie in Amsterdam voort-
gezet. ‘Elke priester uit de mensen 
genomen, wordt aangesteld voor de 
mensen.’ Met deze woorden, werd 
Ton Cassee in de Heemskerkse 
Laurentiuskerk op 7 augustus 1971 
tot priester gewijd.

Pastoor Kaleab memoreerde op vrij-
dag 3 april nog dat hij in dat jaar, 
1971, in Ethiopië werd geboren en 
toen nog niet had kunnen bevroeden 
dat zijn wegen ooit met die van de-
ken en pastoor Ton Cassee zouden 
kruisen. Inderdaad, de roepstem van 
God rijkt ver en brengt mensen tege-
lijkertijd heel dicht bij elkaar!

Na zijn priesterwijding liep Ton stage 
in het St. Jozefziekenhuis in Heems-
kerk. In 1971 kreeg hij een aanstel-
ling als kapelaan in Hoorn. Daar-
na volgde een benoeming in de H. 
Laurentius te Alkmaar. De gemeen-
te Alkmaar was met forse uitbreidin-
gen bezig en in 1979 werd Ton aan-
gesteld als bouwpastoor van een 
nieuwe parochie: ‘De Blije Mare’. In 
deze parochie werd vanaf 1983 met 
man en macht gewerkt aan een be-
tere toekomst voor vluchtelingen uit 
Vietnam. In Koedijk werd bij de kerk 
een trefcentrum voor de jonge Viet-
namezen gebouwd, ter ondersteu-
ning en voor de ontmoeting. Door 
de jaren heen heeft pastoor Cassee 
met Vietnamezen zowel in Nederland 
als Vietnam een hechte band ge-
kregen. Er is veel armoede en grote 
behoefte aan voedsel en medische 
zorg in Vietnam. Met steun van ve-
len zet pastoor Cassee zich in bij het 
opzetten van scholing en gezond-
heidszorg. In januari 1994 wordt door 
pastoor Cassee een eerste reis naar 
Vietnam gemaakt. In april 2018 volg-
de de 29e en laatste reis. In 1996 
mocht pastoor Cassee uit handen 
van burgemeester Bandell een wel-
verdiende Koninklijke Onderschei-
ding in ontvangst nemen, een onder-
scheiding die hij als Hollandse brug-
genbouwer in het Verre Oosten da-
gelijks tot aan zijn dood gedragen 
heeft. 

In Lourdes gebeuren 
wonderlijke dingen!
Ton had een groot vertrouwen in de 
Maria verering. Die verbinding met 
Maria werd gevoed door zijn vele be-
devaartreizen naar Lourdes. Zijn eer-
ste bezoek aan Lourdes was in 1973. 
In Lourdes kwam Ton in contact met 
Johannes Wenting. Dat leidde in 
1998 tot een benoeming als pastoor 
in Heemskerk. Vlak daarna wordt 
pastoor Cassee door Mgr. Punt ge-
vraagd om deken van Haarlem-Be-
verwijk te worden. Ton Cassee ac-
cepteert ook deze rol en besluit van-
af 1 oktober 1999 de functies van 
pastoor en deken in het vervolg te 
combineren. 
Voortdurend heeft Ton Cassee een 
goed evenwicht tussen de functies 
deken en pastoor weten te vinden, 
gesteund door allerlei vrijwilligers. 
Dat is mede te danken aan zijn cha-
risma en inzet! Waardering voor zijn 

betrokkenheid werd  onderstreept 
door zijn benoeming als kanunnik 
van het Kathedraal kapittel van het 
bisdom Haarlem-Amsterdam en als 
bisschoppelijk commissaris van het 
regentencollege van het Sint Jacobs 
godshuis te Haarlem. 

Wij zijn mensen van Pasen
‘Je bent geroepen en gewijd om 
herder naar Gods hart te zijn werd 
met en voor jou gebeden.’ Met deze 
woorden is er afscheid genomen van 
deken en pastoor Antonie Maria Cas-
see. Wij zijn dankbaar voor hetgeen 
Ton Cassee voor mensen in onze pa-
rochies heeft gedaan. Als mensen 
van Pasen geloven wij dat onze her-
der met ons verbonden blijft. Mogen 
we daarbij troost putten uit deze bron 
van vreugde: de liefde voor Jezus 
Christus!

Bert Jan Rozestraten
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Kort na het ter perse gaan van de 
paaseditie van “Overweg”, werd ook 
ons land geconfronteerd met een se-
rie ingrijpende maatregelen t.g.v. het 
corona virus. 
Dit trof op de eerste plaats ons al-
len persoonlijk in een beperking van 
onze bewegingsvrijheid, het uitvoe-
ren van onze werkzaamheden en on-
ze sociale contacten. Vele zaken die 
we tot voor kort “normaal” vonden 
zagen er plotseling anders uit of zijn 
niet meer mogelijk, met voor sommi-
gen onder ons onzekerheid, angst en 
eenzaamheid tot gevolg. 

Ook de veertigdagen tijd en de paas-
tijd verliep anders dan we verwacht 
hadden en gewend zijn. Mogelijkhe-
den om elkaar als geloofsgemeen-
schap te ontmoeten werden dras-
tisch verminderd. Vanuit diverse kan-
ten (o.a. pastores, PCI, werkgroepen 
en op individuele basis) worden ge-
lukkig pogingen gedaan om met be-
paalde doelgroepen het contact zo 
goed en zo kwaad als dat kan te on-
derhouden. Vanaf deze plek wil ik 
eveneens onder de aandacht bren-
gen dat het op dinsdag, donderdag 
en vrijdag ochtend (vanaf 9.00 uur) 
nog steeds mogelijk blijft onze kerk 
te bezoeken voor gebed, het opste-
ken van een kaarsje of om simpel-
weg even rust te zoeken. Daarnaast 
zijn er alternatieven om via televisie 
en andere digitale media kerkdien-
sten te volgen, waarover meer elders 
in deze editie van Overweg. 

Ook voor het locatieteam en het re-
giobestuur betekent dit dat we an-
ders moeten werken. We vergaderen 
gebruik makend van internet verbin-
dingen, veel dagelijkse zaken zijn tot 
stilstand gekomen en reeds geplan-
de bijeenkomsten kunnen tot nader 
orde niet meer worden gehouden. 

Op moment van schrijven is duidelijk 
dat de 1e communie en vormsel ac-
tiviteiten in de regio vooralsnog zijn 
opgeschort tot oktober. We hebben 
moeten besluiten dat voor de Ou-
derendag een nieuwe datum wordt 
gezocht en de Vrijwilligersavond he-
laas wordt afgelast. Koren repeteren 
niet meer, werkgroepen komen niet 

Tja, wat zal ik nu eens schrijven over 
het Gemengd Koor. Om te melden 
wat we komende tijd gaan zingen, 
heeft niet zoveel zin. Hopelijk kun-
nen/ mogen we in september weer 
zingen, want dat samen zingen onder 
leiding van onze inspirerende dirigent 
Joost en met begeleiding van onze 
geweldige organist Ronald, wordt 
toch wel erg gemist.

Onderling hebben de leden best 
wel contact. Er is een bestuurs-app, 
waarin wetenswaardigheden, muziek, 
flauwe en leuke mopjes worden ge-
deeld. Er wordt meer gebeld en ge-
maild met de leden. 

meer bij elkaar, MOV bijeenkomsten 
zijn afgelast. Het werk van de voed-
selbank is na enige weken stagna-
tie, zij het op een aangepaste wijze, 
gelukkig weer opgestart. Zo zijn er 
nog vele voorbeelden op te noemen 
waar drastische veranderingen heb-
ben plaatsgevonden en onze creati-
viteit en veerkracht op de proef wordt 
gesteld. 

Ook op financieel gebied zien we 
een duidelijke terugloop van inkom-
sten, waarover de penningmeester 
apart bericht in deze Overweg. Dat 
alles raakt niet alleen het hart van on-
ze actieve kerkgemeenschap op dit 
moment maar ook de continuïteit op 
langere termijn. 

Eén aspect van het parochieleven 
laat helaas meer activiteiten zien. Het 
aantal uitvaarten ligt op een hoger ni-
veau dan we gewend zijn en de dras-
tische beperkingen die i.v.m. corona 
zijn ingevoerd maken het proces van 
afscheid nemen voor de nabestaan-
den nog veel moeilijker dan het nor-
maliter al zou zijn. Deze beperkingen 
golden ook voor het afscheid van 
onze gewaardeerde emeritus deken 
Ton Cassee, die op 30 maart na een 
ziekbed is overleden. Elders in de 
Overweg vindt u daar uitgebreider in-
formatie over. Het is voor alle betrok-
kenen een extra last en voor onze 
pastores een moeilijke periode om 
taken naar behoren uit te voeren.

We hopen van harte dat in de perio-
de na Pinksteren weer mogelijkheden 
zullen ontstaan die een teruggang 
naar de meer “normale” situatie mo-
gelijk maken en wachten in spanning 
af wat de Nederlandse bisschoppen 
gaan adviseren op basis van wat de 
experts en onze regering besluiten. 
Ook dan zal de situatie hoogstwaar-
schijnlijk niet direct weer “normaal” 
worden en moeten we ons waar-
schijnlijk voorbereiden op de “ander-
halve meter” kerk.

In de tussentijd rest ons niets anders 
dan vol te houden en elkaar te helpen 
en te bemoedigen waar mogelijk.

Wim van der Meer, voorzitter

En gelukkig kunnen we tot nu toe 
constateren, dat iedereen gezond is.
Dat dat zo moge blijven!

Mineke de Geest

Deze bloemengroet was een initia-
tief van Johan Streefland van de di-
aconie van de PKC en van Ton Borst 
voor Caritas DGH.

Op 28-4-2020 hebben Johan en Ton 
560 Gerbera planten opgehaald in 
Pijnacker, direct bij de kweker. De 
planten waren in een aanbieding van-
wege tekort afzet op de markt door 
Corona.

Op 28 en 29 april zijn de plantjes ge-
scheiden verspreid naar de adres-
sen van 80+ leden van de kerken, 

bij PKC vergezeld met een brief van 
pastor Eveline Masettie en namens 
de Goede Herder parochie was er 
een kaart bij met wens en een foto 
van de kerktoren.

De terugkerende bezorgers vertelden 
enthousiast over de meer dan posi-
tieve reacties bij de ontvangers, tot 
emotie aan toe.

Door de gezamenlijke inzet is het een 
succes geworden.

Ton Borst

Kopij in te leveren vóór 29 april 2020 
was het verzoek en juist vandaag, de 
29e, kwam mevr. Wokke aan de deur 
met een stralend oranje Gerbera-
plantje met een prachtige kaart.

Wat een verrassing van de kerk. Har-
telijk dank. We merken dat om ons 
heen de mensen veel aan elkaar 
denken; toch iets positiefs van die 
corona.

Wij wensen alle vrijwilligers én 
parochianen wijsheid en moed om 
nog even vol te houden. Dan zijn we 
er hopelijk gauw doorheen.

Nogmaals dank voor deze 
lieve geste. 

Jan en Tineke van Poppelen

Het zal u natuurlijk niet verbazen dat er heel veel wijzigingen zijn in het 
programma van onze parochie. Wij hebben voor u een overzicht gemaakt. 

Gelukkig is de kerk open op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen. 
Er heerst dan een aangename sfeer met gepaste achtergrondmuziek. 
De koster en de bloemenmeisjes zijn evengoed druk bezig met de 
dagelijkse werkzaamheden en het schikken van mooie bloemen. 
Op het secretariaat kwamen afgelopen vrijdag meerdere enthousiaste 
reacties binnen over het bloemetje dat bezorgd werd door de PKC en 
Caritas! Wat een fantastisch initiatief!
Dan staat nu voor uw redactie het zomerreces voor de deur. De Over-
weg komt weer uit op 27 augustus. Wij hopen dat u ondanks alles een 
fijne zomer tegemoet gaat en blijf vooral gezond.

Aangepast overzicht activiteiten:
• 1e Communie en Vormsel - opgeschort naar oktober
• Ouderendag - nieuwe datum wordt gezocht
• Vrijwilligersavond - afgelast
• Koorrepetities - tot nader orde afgezegd
• MOV-bijeenkomsten - afgelast
• Voedselbank - wel bereikbaar - afstand houden
• Kerk toegankelijk op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen

Om naar uit te kijken!
Bakkums Contact laat weten dat zij hopen 26 augustus weer te kunnen 
starten met een gezellige kaartmiddag. Laten we hopen dat dit door kan 
gaan en anders heeft u nog even tijd om thuis te oefenen!

Uw redactie, 
Marja van den Brink en José Marsé

AANGEPAST PROGRAMMA 
WEGENS CORONA



RAAD VAN KERKEN CASTRICUM 

JPC 15+

BERICHT VAN DE 
PENNINGMEESTER

VORMSELBIJEENKOMST
KRUISWEG VAN JEZUS

Tot onze spijt hebben we door het 
coronavirus veel activiteiten van de 
Raad van Kerken Castricum moeten 
cancellen. Op Witte Donderdag 9 
april, de sterfdag van Dietrich Bon-
hoeffer, kon geen vesper worden ge-
houden. Wij willen hem centraal stel-
len in de Oecumenische Vesper met 
Liedmiddag die gepland staat op za-
terdag 17 oktober 2020. Hopelijk ko-
men er mensen om de liederen in te 
studeren, gecomponeerd door Hans 
Timmer, muziekdocent van het Bon-
hoeffercollege.

Ook de Theatermonoloog van Kees 
van der Zwaard over Bonhoeffer en 
de Braamboslezing 2020 door Theo-
loge des Vaderlands 2016/17 Janne-
ke Stegeman over bevrijdingstheolo-
gie voor christenen zullen zo moge-
lijk verplaatst worden naar het najaar. 

De vertelvoorstelling rond Mozes van 
Eveline Masetti, Marion Rosenthal en 
Saida Franken is voorlopig vastge-
legd op zondag 13 september. 

De 4-meiherdenking, in het teken van 
75 jaar bevrijding, zal dit jaar geheel 

Namens JPC 15+ wensen wij alle  
parochianen veel sterkte toe in deze 
tijd. Wij hopen dat iedereen gezond 
is gebleven.

Helaas zijn de bijeenkomsten van 
JPC 15+ ook afgelast. Dit vinden wij 
erg jammer. Sinds kort zijn we be-
gonnen met skypen. Zo zien we el-
kaar toch nog via de computer en 
houden daardoor dus nog gewoon 
contact. Zo hebben we een midden-
weg gevonden om toch nog te kun-
nen ‘afspreken’.

Wij hopen dat we weer fris kunnen 
beginnen aan het nieuwe JPC-sei-
zoen in september.
Maar voor nu is het nog even volhou-
den en ik weet zeker als we dit met 
zijn allen doen dan komen we er met 
zijn allen gezond uit!

Namens JPC 15+
Tom Hoogenbosch

De hele wereld staat in brand en 
is in de ban van het Corona virus. 
Veel mensen zijn besmet en ziek 
ook zijn er inmiddels meer dan 4000 
mensen overleden. 
Dit is op zich al erg genoeg is, er is 
echter ook sprake van grote financi-
ele en economische zorgen.

Als penningmeester kan ik zeggen 
dat ook onze parochie er mee te ma-
ken heeft. Niet in extreme mate maar 
vanaf 9 maart is onze kerk maar be-
perkt open en is er bij uitvaarten 
slechts toegang voor een beperkt 
aantal mensen. 

De gebruikelijke collecte mogen niet 
meer worden gehouden en door het 
zeer beperkte aantal bezoekers ne-
men ook de ontvangsten van het 
kaarsengeld aanzienlijk af. Normaliter 
variëren de opbrengsten van de col-
lectes tussen de € 250 en € 500 per 
week en bij uitvaarten zijn deze op-
brengsten ook tussen de € 250 en  
€ 500 per uitvaart. Dan wil ik nog 
zwijgen over de opbrengst van de 

Ook wij hebben de vormselbijeen-
komsten deels moeten verschuiven, 
maar ook deels anders ingericht. Het 
is hartverwarmend om te zien, dat wij 
toch met de vormelingen bijeen kon-
den komen.

Op woensdag 8 april jl. hebben wij 
een virtuele groepsbijeenkomst met 
de vormelingen en de werkgroep ge-
houden over de Kruisweg van Jezus. 
De jongeren kregen via de mail een 
uitnodiging om zich aan te melden 
via de computer. De jongeren kon-
den ook inbellen via de telefoon, zo-
dat zij mee konden luisteren, mocht 
het aanmelden via de computer niet 
lukken.

Kapelaan Teun had een presentatie 
van de Kruisweg van Jezus gemaakt, 
die wij met elkaar gingen bidden. We 
gingen samen langs de 15 kruisweg-
staties van de Mariakerk in Heems-
kerk. De staties vertellen het verhaal 
van wat Jezus heeft meegemaakt op 
Goede Vrijdag.

Wij konden elkaar zien en wij konden 
elkaar horen. Afsluitend zongen wij 
het lied “U zij de glorie” met elkaar. 

anders verlopen. In samenspraak 
met burgemeester Toon Mans en 
de gemeente Castricum is besloten 
geen Stille Tocht te houden. Overdag 
kunnen, hopelijk met een beperkt 
aantal genodigden, op zes plaatsen 
bloemen neergelegd worden. De bur-
gemeester zal ’s middags bij het oor-
logsmonument een toespraak hou-
den die door TV Castricum live uitge-
zonden zal worden. Omdat er vooraf 
geen 4-meiviering in de Dorpskerk 
zal zijn, zullen de namen van de oor-
logsslachtoffers bij het monument 
voorgelezen worden. Waarschijnlijk 
zal er geen gedicht van een middel-
bare scholier voorgedragen worden. 

Ook de altijd goed bezochte zomer-
films in het Parochiecentrum kunnen 
niet doorgaan.

We hopen op betere tijden en probe-
ren er het beste van te maken. Kijk 
op onze website www.rvkcastricum.
nl voor nieuwe berichten. 

Hanneke Klinkert
Voorzitter RvK Castricum
www.rvkcastricum.nl

collecte die wij nomaliter met Pasen 
zouden hebben gehad.

Het is natuurlijk wel zo dat de kosten 
van energie en dergelijke door het 
geringe gebruik van onze kerk afne-
men, echter deze daling houdt geen 
gelijke tred met die van de gemiste 
ontvangsten.

Onze parochie komt niet in aanmer-
king voor enige compensatie van-
uit de regelingen die de regering be-
schikbaar heeft gesteld.
Langs deze weg wil ik u vragen om 
eens na te denken over het feit hoe-
veel u normaliter in de collecte had 
bijgedragen of hoeveel kaarsjes u 
had opgestoken. Misschien bent u 
bereid om een extra gift te doen voor 
onze kerk in deze moeilijke tijden.

Ik dank u bij voorbaat voor uw extra 
bijdrage het bankrekening nummer 
is NL85RABO0311902316 t.n.v.
R.K. Parochie de Goede Herder
 
Gerard Veldt (penningmeester)
 

Het was prachtig en hartverwarmend!

De jongeren die er niet bij konden 
zijn, hebben wij de volgende dag het 
filmpje alsnog doorgestuurd, zodat 
ook zij de Kruisweg kunnen bidden.
U kunt ook de Kruisweg bidden. 
Het filmpje ´Kruisweg voor kinde-
ren´ kunt u terugvinden op You-
Tube https://www.youtube.com/
watch?v=GzxaNqSBwE8. Op You-
Tube kunt u ook zoeken naar ‘Teun 
Warnaar’. U treft hier dan o.a. het 
filmpje ´Kruisweg voor kinderen´ 
aan. 

Wij hopen op 12 juni weer met de 
vormelingen bij elkaar te kunnen ko-
men om het thema Pinksteren met 
elkaar te vieren. Mocht bij elkaar ko-
men niet lukken, dan doen wij dat 
weer virtueel, net als 8 april jl.! 

Tot slot informeer ik u dat de Vorm-
selviering is verplaatst naar zaterdag 
24 oktober 2020, zelfde tijd en lo-
catie, om 19.00u in de Onze-Lieve-
Vrouwe-Geboortekerk te Uitgeest. 
U bent van harte welkom!

Pina Russo-Contino13-03-2020

Ik ben ineens beland
In een surrealistische film
Waarin een onzichtbare vijand
Het op mij heeft gemund

De realiteit lijkt gesplitst
In wel of niet besmet zijn
Berichten zijn angstaanja-
gend
Ik wil niet alles weten

Mistflarden vertroebelen 
mijn denken
Helderheid is ver te zoeken
Ik raak verdwaald
In het coronabos

In de stilte ontstaat acceptatie
Het is even niet anders
We zitten allemaal
In hetzelfde schuitje

De helderheid keert terug
Ik lap mijn ramen.
Binnen en buiten
Zijn weer in balans

Marian Punte

VRIJWILLIGERSAVOND AFGELAST
Er moesten vele besluiten worden genomen. Zo ook over de vrijwilligers-
avond en organisatie en bestuur hebben besloten deze avond af te lasten. 

Het bestuur wil alle vrijwilligers bedanken voor alle inzet, op elke manier 
en dat zijn er enorm veel. Ook in deze crisistijd staan er nog dagelijks 
mensen klaar voor onze parochie. Hopelijk is er volgend jaar weer op  
de een of andere manier gelegenheid om iedereen te bedanken.



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, overlij-
den, 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

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 27 augustus, 29 oktober 
en 17 december. 

INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren 
vóór 11 augustus 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 web-
site waarin dus ook alle artikelen letter-
lijk worden opgenomen.

ZIE OOK ONZE WEBSITE: 
WWW.DEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL

PAROCHIE-INFO

COLOFON

PAROCHIEBESTUUR HEEMSKERK, 
CASTRICUM, UITGEEST

Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw, 
voorzitter
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd 
voorzitter, Heemskerk
Wim van de Meer, secretaris, Castricum
Wilma Groot, lid, Uitgeest
Wim Brugman, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, Castricum

Secretariaat:
Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

LOCATIETEAM CASTRICUM
R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw, 
voorzitter
Wim van de Meer, gedelegeerd 
voorzitter-secretaris
Wendy van der Meer, lid
Wim Brakenhoff, lid
Marja van den Brink, lid
Yvonne Brakenhoff, lid
Mariëtte Mantel, lid
Gerard Veldt, penningmeester

ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN

IN VERBAND MET DE 
CORONAMAATREGELEN 

GEEN ROOSTER

via de website 
wordt u op de hoogte 

gehouden van de 
laatste aanpassingen

WIJZIGINGEN
Adreswijziging of Overweg niet meer 

ontvangen of kerkbalans: 
pancratius@degoedeherdercastricum.nl

Wij hebben afscheid moeten nemen 
van de volgende parochianen:

15 mrt. Jan Velthuizen (88 jaar)
 Anna van Saksenstraat 6 
24 mrt. Wies Buysman-Buisman (87) 
 de Boogaert 37
31 mrt. Joop Keulen (89 jaar)
 De Boogaert 72
1 apr. Piet Kuijs (92 jaar)
 De Brink 25
8 apr. Ber Veldt (77 jaar)
 de Santmark 1, app. 316
5 apr. Bert Zoontjes (81 jaar)
 de Boogaert 37, kamer 55
12 apr. Riet Brandjes (89 jaar)
 Plaggenweg 191
 1406 SB Bussum 
14 apr. Anneke Dekker-Stad (74 jaar)
 Weberstraat 7
16 apr. Bets Kaandorp-de Groot (88)
 Brakersweg 23

Dat zij mogen 
rusten in vrede

OVERLEDENEN

HUISHOUDELIJKE 
MEDEDELING

Er zijn vele werkgroepen en activitei-
ten in ons parochiehuis en dat willen 
we graag zo houden.

Het komt nogal eens voor dat ge-
bruikers het niet netjes achter laten. 
Zoals tafels die niet schoon zijn ge-
maakt, afwas die niet gedaan wordt, 
er liggen overal kruimels of de tafels 
en stoelen staan niet netjes.

Er hangt een huishoudelijk regle-
ment in de keuken (ook boven) en 

een overzicht van hoe de 
tafels en stoelen staan 

hangt op de deur in 
de parochiezaal.

We zouden het fijn vinden als ieder-
een, na afloop van de activiteit, de 
ruimtes weer netjes achter laat. Dan 
is het voor de volgende gebruiker 
ook weer netjes!


