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Monumentendag - Startzondag

Natuurlijk zet Parochie de Goede Her-
der Castricum op zaterdag 8 septem-
ber vanaf 11.00 uur en op zondag 9 
september na de viering van 10.30 
uur, tot 16.00 uur de deuren van het 
kerkgebouw wagenwijd open. U kunt 
dan op uw gemak de vele beziens-
waardigheden bekijken van het meer 
dan 100 jaar oude kerkgebouw.
Ter gelegenheid van deze monumen-
tendag/startzondag is er een speciale 
expositie ingericht van kruisbeelden, 
verzameld door de heer Cor Sneekes. 
Achter in de kerk liggen jubileum-
boekjes ‘100 jaar Pancratiuskerk’ en 
‘50 jaar R.K Gemengd koor’, deze 
boekjes kunt u mee naar huis nemen.

Tevens start er op 9 september een 
nieuw kerkseizoen. Om 10.30 uur 
is er een speciale Woord- en Com-
muniedienst met voorganger Diaken 
Marcel de Haas. De heer Ernst Mey-
knecht zal een lezing houden over 
Caritas.
Het Gemengd Koor, o.l.v. de vaste di-
rigent Joost Doodeman, organist Ro-
nald Schollaart en de bekende chan-
sonnier Edouard zullen ook acte de 
présence geven.

Omdat het thema van de monumen-
tendag is: “Samen op Reis”, heeft 
het Gemengd koor gekozen voor de 
Franse componist Gounod met Mes-
se Brève , voor de Duitse componist 
Mendelssohn, waarvan het Verleih 

uns Frieden wordt gezongen en van 
de Engelse componist Widor, waar-
van het alom bekende Tantum Ergo 
wordt gezongen. 
Natuurlijk zingt het koor samen met 
de Franse Edouard het Halleluja van 
de Canadese zanger/componist Leo-
nard Cohen. Misschien is het Edou-
ard ook gelukt om een ander ‘monu-
mentje’ van een Nederlandse compo-
nist in te studeren??…………………

Hopelijk zingt u uit volle borst mee.
U bent van harte welkom deze reis 

te maken!

Het Gemengd koor zal verder zingen 
op de volgende data: 16 september, 
7 oktober, 21 oktober, 4 november, 
18 november, 2 december, en op 24 
december de nachtmis.

Mannen met enig zangtalent en ken-
nis van het latijn worden uitgenodigd 
om eens een repetitie bij te wonen 
van het koor in het parochiecentrum 
op de donderdagavond vanaf 19.30 
uur. U kunt hiervoor mailen naar mi-
nekedegeest@hccnet.nl. We hebben 
namelijk niet zo heel veel tenoren en 
bassen meer en dat is jammer!

“SAMEN OP REIS” 
MET PAROCHIEGEMEENSCHAP DE GOEDE HERDER  

OP 9 SEPTEMBER 2018

STARTZONDAG 9 SEPTEMBER 2018

Deze keer is het thema van onze Startzondag: 
"CARITAS" of in het Nederlands: Liefdevolle zorg.

Tijdens de dienst van 10.30 uur zal Ernst Meyknecht, medewerker van 
het bisdom, ingaan op de huidige betekenis van “Caritas”, met name 
voor onze parochiegemeenschap. Tevens komen de P.C.I. (parochiële 
Caritas Instelling), de L.C.I. (Lokale Caritas Instelling) en het Noodfonds 
aan de orde.

De Woord- en Communiedienst zal worden voorgegaan door Diaken 
Marcel de Haas en het gemengd koor zal de viering muzikaal bege-
leiden. Na de viering bent u deze keer bijzonder uitgenodigd voor een 
kopje koffie met iets lekkers erbij, een drankje en een hapje.
Tijdens de koffie is er gelegenheid vragen te stellen aan Ernst Mey-
knecht en aan de huidige leden van de lokale Caritas Instelling.
Wij zien u graag op zondag 9 september.

Ton Borst en Dik Wokke

Na een prachtige zomer in Ne-
derland is de ‘grote vakantie’ ach-
ter de rug. De scholen gaan weer 
beginnen, werkgroepen pakken 
hun activiteiten weer op en we 
concentreren ons weer op onze 
dagelijkse bezigheden en werk-
zaamheden. Aan het begin van 
een nieuw kerkelijk jaar staan we 
als bestuur direct voor een be-
hoorlijke uitdaging!

BESTUURLIJKE SAMEN- 
WERKING MET BEVERWIJK
Tijdens een gesprek met deken 
Ton Cassee en pastoor Kaleab 
heeft bisschop Mgr. Punt hen uit-
drukkelijk verzocht om, na een 
periode van pastorale samenwer-
king met de beide Beverwijkse 
parochies sinds december 2017, 
nu ook te komen tot een bestuur-
lijke samenwerking van Beverwijk 
met onze regio. De motivatie van 
de bisschop is al langer duidelijk. 
Onze krimpende kerk is volop in 
verandering. De luxe van kleine 
groepen willen blijven is voorbij. 
We moeten primair elkaars aan-
vulling en verrijking zijn. Daarbij 
zal in de nabije toekomst vooral 
gekeken worden naar de beschik-
baarheid van pastores, het aantal 
vieringen, het aantal kerkgebou-
wen alsmede de kerkbetrokken-
heid. Inmiddels is door deken Ton 
Cassee als moderator van het be-
oogde samenwerkingsverband 
een brief aan de pastores en be-
sturen van de regio Heemskerk 
en de regio Beverwijk gestuurd 
om in gezamenlijk overleg te ko-
men tot een groter samenwer-
kingsverband. Beoogd wordt het 
nieuwe samenwerkingsverband 
met ingang van 1 november a.s. 
te laten starten, waarbij het be-
stuur van het huidige samenwer-
kingsverband (Castricum, Heems-
kerk en Uitgeest) zal worden ver-
groot met vertegenwoordigers uit 
de twee Beverwijkse regio’s (Aga-
tha/Regina Caeli/Wijk aan Zee en 
Apostelkerk/Velsen-Noord/Sancta 
Maria). 

Veel parochianen zullen moge-
lijk de wenkbrauwen fronsen bij 
deze nieuwe stap. Het huidige 
samenwerkingsverband bestaat 
nog maar vier jaar. Wat betekent 
het voor onze eigen parochie en 
gaan we nu weer een nieuwe pe-
riode van onzekerheid tegemoet? 

Terugkijkend op mijn eigen erva-
ringen als gedelegeerd voorzitter 
van het samenwerkingsverband 
van de parochies in Castricum, 
Heemskerk en Uitgeest, conclu-
deer ik dat als mensen van goede 
wil zijn, er in goed onderling over-
leg veel mogelijk is. Hopelijk in 
een sfeer van vertrouwen en we-
derzijds respect en met de steun 
van een collegiaal en hecht pas-
toraal team, zullen we ook de sa-
menwerking met Beverwijk gaan 
vormgeven. Wel zullen we daar-
bij moeten trachten het verleden 
achter ons te laten en ons vooral 
concentreren op het bouwen van 
elkaar versterkende geloofsge-
meenschappen. Daarbij behou-
den de parochies hun zelfstandi-
ge positie en blijven ze financieel 
onafhankelijk. Uiteraard zullen wij 
u, ook via uw parochieblad, over 
de nieuwe ontwikkelingen verder 
informeren.    

TERUGBLIK OP 
ZONDAG 3 JUNI 2018: 
‘AANDACHT VOOR ETHIOPIË’
Met veel genoegen mag worden 
teruggeblikt op zondagmiddag 
3 juni, waarbij MOV-groep Cas-
tricum, Stichting Mambo Poa en 
Stichting “RKVV DEM steunt Ethi-
opië” gezamenlijk de aandacht 
voor hun activiteiten in Ethiopië 
hebben gevraagd. Onder goede 
weersomstandigheden en met 
vermaak voor jong en oud werd 
het een bijzondere middag van el-
kaar ontmoeten. Onze hartelijke 
dank gaat uit naar de inzet van 
een ieder om dit mogelijk te ma-
ken! Fijn dat ook de burgemees-
ter van Castricum, de heer Toon 
Mans, zijn tijd en aandacht wilde 
geven aan dit evenement. Alom 
was veel lof voor de locatie (inclu-
sief het beschikbaar stellen van 
de pagodetent), de aandacht voor 
de inwendige mens en de orga-
nisatie. Daarnaast was ook nog 
sprake van een mooie opbrengst 
voor de financiering van de Ethio-
pische activiteiten. 

De eerstvolgende vergadering 
van het bestuur van het samen-
werkingsverband is op donder-
dag 13 september. 

Bert Jan Rozestraten,
Gedelegeerd voorzitter

UIT HET BESTUUR

NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE 
WEBSITE VAN ONZE PAROCHIE

WWW.PAROCHIEDEGOEDE-HERDERCASTRICUM.NL



Vanaf september gaat de voorbereiding van start voor het Vormsel. 
Alle kinderen van groep 8 worden uitgenodigd om hieraan mee te doen. 
Ook kinderen die al in de eerste klas zitten en door omstandigheden 
vorig jaar niet meededen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten. 
Elk jaar nodigen we de Bisschop uit om het Vormsel toe te dienen tij-
dens een feestelijke viering in één van de kerken in onze regio. 

De voorbereidingsbijeenkomsten vinden meestal plaats op woensdag-
avond in het Parochiecentrum bij de Laurentiuskerk in Heemskerk. Er 
vinden ook enkele bijeenkomsten plaats in de Klop, bij de O.L.V. Ge-
boortekerk in Uitgeest. Ouders en kinderen worden uitgenodigd op de 
informatieavond op 12 september en deze vindt plaats in de Esplana-
dezaal bij de Mariakerk, Spoellaan 1 in 
Heemskerk. De avond begint om 19.30 
en het duurt ongeveer een uur. Aanmel-
den en informatie bij Joke Hoogeland 
jhland@ziggo.nl of 0251-243970.

Namens de regionale werkgroep van 
het Vormsel, Kapelaan Teun Warnaar

De mov-groep nodigt u uit voor een Ethiopische maaltijd op 
vrijdag 12 oktober 2018 om 18.00 uur in het Parochiecentrum, 

Dorpsstraat 113, Castricum. 

Kosten € 20,- inclusief twee drankjes. Graag ter plekke contant betalen. 
Opgave tevoren is noodzakelijk. Er kunnen maximaal vijftig mensen aan 
de maaltijd deelnemen.

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 5 oktober bij Hans Doortmont per 
e-mail: hcdoortmont@ziggo.nl of telefonisch 06 53679318 .
Let op! Dit is een ander adres dan in onze nieuwsbrief stond vermeld.

Noteer ook alvast in uw agenda: 
Bingo, zondag 11 november 2018 om 14.00 uur ook in het 
Parochiecentrum. Eén kaart voor € 2,- drie kaarten voor € 5,-

AANMELDEN VORMSEL 

UITNODIGING 
ETHIOPISCHE MAALTIJD

Op zaterdag 8 september is het nieu-
we JPC-seizoen weer begonnen. De 
eerste avond van het jaar worden er 
altijd lijsten ingevuld met iedereen 
zijn voorkeur voor welke program-
ma’s er dat jaar georganiseerd wor-
den. Verder was er natuurlijk tijd om 
weer gezellig bij te kletsen na de va-
kantie! 

We zijn dit seizoen weer op zoek 
naar nieuwe leden! JPC is kort ge-
zegd een jongerengroep die eens in 
de twee weken op zaterdagavond sa-
menkomt op de zolder van het pa-
rochiehuis. Er wordt dan een pro-
gramma georganiseerd (bijvoorbeeld 
muziekavond), waarna er tijd is voor 
een drankje en om bij te kletsen. Dus 
bent u of kent u iemand tussen 15 en 

25 jaar oud die het leuk lijkt om zich 
aan te sluiten bij onze jongerenclub, 
laat dat dan weten middels een mail 
aan info.jpc15plus@gmail.com en 
kom gezellig een keertje langs! Voor 
een impressie van JPC 15+ kunt u 
terecht op onze facebook-pagina: 
www.facebook.com/jpc15plus

Namens JPC 15+
Eveline van der Meer

HET JPC-SEIZOEN IS WEER 
VAN START GEGAAN!

Op 7 juni werd de jaarlijkse ouderen-
dag georganiseerd. Vanaf kwart voor 
tien kwam iedereen binnendruppelen 
en was iedereen blij om elkaar weer 
te zien. Onder het genot van een kop 
koffie en een heerlijke gevulde koek 
van De Roset hebben we gezellig 
met elkaar herinneringen opgehaald. 

Na de koffie gingen wij naar de kerk 
voor de viering met ziekenzalving. 
Het was een mooie viering samen 
met het dameskoor. Ondertussen 
werd door de keukenploeg de lunch 
voorbereid en konden wij rond half 
één aanschuiven. De lunch was voor-
treffelijk met broodjes en vers fruit en 
niet te vergeten de kroket van snack-
bar de Toren. Het dameskoor ver-
zorgde na de lunch nog een optre-
den en er werd flink meegezongen. 
Om twee uur begon het lof en na het 
lof ging iedereen met een voldaan 
gevoel naar huis. Langs deze weg 
wil ik alle vrijwilligers bedanken want 
zonder hun hulp is het niet mogelijk 
om de ouderendag te organiseren.

Tijdens de ouderendag was het Da-
meskoor Pancratius was uitgebreid 
met “gast”-zangeressen, zelfs uit Uit-

Al vele jaren worden in de katholieke 
kerk op 2 november de overledenen 
herdacht.

Op vrijdag 2 november a.s. zal tus-
sen 17.00 en 21.00 uur het ‘Pancra-
tius kerkhof’ en de tuin gelegen ach-
ter de Sint Pancratius kerk  sfeervol 
in het licht worden gezet met kaarsen 
en lichtjes.

Om 19.00 uur is er een eucharistie-
viering waarin de overledenen van 
het afgelopen jaar met name worden 
genoemd en samen met alle overle-
denen worden herdacht.
De voorganger is pastoor Kaleab en 
medewerking wordt verleend door 
het koor Jubilate en leden van de 
Avondwakegroep.

Zowel het kerkhof als de viering is 
toegankelijk voor iedereen, alle ge-

Het jaar 2017 is afgesloten met een 
totaalopbrengst van € 71.151,00 , bij-
eengebracht door 786 parochianen. 
Ter vergelijking: in het jaar 2016 was 
de totaalopbrengst € 74.621,00 op-
gebracht door in totaal 814 parochi-
anen. Met andere woorden: een lich-
te teruggang van het aantal betalen-
de parochianen (vooral veroorzaakt 
door overlijden) geeft een lagere op-
brengst van ongeveer 4% .
Dankzij uw bijdragen blijft de kerk in 
balans en stelt u haar in staat om de 
verbindende factor te zijn en te blij-
ven voor onze parochie.

Bij het verschijnen van deze Overweg 
is de tussenstand van de ontvangen 
en toegezegde bijdragen voor de ac-
tie Kerkbalans 2018 een bedrag van 
€ 56.686,00 met dank aan 655 paro-
chianen die hun bijdrage voor dit jaar 
reeds hebben overgemaakt dan wel 
toegezegd.

Ongeveer 250 parochianen hebben 
op dit moment nog niet gereageerd 
op ons schrijven van januari 2018 en 
wij hopen en vertrouwen dat ook zij 
in de loop van dit jaar hun bijdrage 

geest. Maar tijdens de ouderendag 
bleek dat er nog veel meer zang-
talent was. Tijdens de lunch werd 
uit volle borst “t Zonnetje schijnt zo 
heerlijk schoon” door iedereen mee-
gezongen. En ook nog door elkaar, 
want het moest in canon. En gewel-
dig was dat! Met z’n allen zingen!

Dus, als u eens een donderdagmid-
dag met ons mee wilt komen zingen, 
u bent welkom! Zangervaring is niet 
vereist. En, het is altijd erg gezellig! 
We repeteren één keer in de maand 
en hebben zo’n twee uitvaarten in de 
maand. 

Alle dameskoorleden, gastzangeres-
sen en de drie accordeonisten Els 
Basjes, Tiny Twisk en Ria Duijn heel 
erg dank voor jullie geweldige inzet 
voor de ouderendag! 

Voor informatie over de repetities en 
het koor kunt u contact opnemen 
met Gré Portegies 653083 of 
Gina Beentjes 657208.

Namens de werkgroep ouderendag 
en het Dameskoor Pancratius,
Yvonne Brakenhoff en Wendy Leonards

zindten, ook voor degenen die op het 
kerkhof ‘zomaar’ een kijkje willen ne-
men.

U bent van harte welkom!

nog zullen overmaken
Mocht u de brief zijn kwijt geraakt of 
heeft u geen brief ontvangen, dan 
volgen hierbij de desbetreffende ge-
gevens:
Banknummer NL18INGB0000206597 
of NL85RABO031190316 ten name 
van R.K. Parochie De Goede Her-
der Castricum met vermelding “Actie 
Kerkbalans 2018”.

Heeft u vragen over deze actie of zijn 
er wijzigingen in uw adresbestand, 
dan verzoeken wij u vriendelijk dit 
te melden bij het secretariaat of per 
email aan: 
ledenadministratie@degoedeherder-
castricum.nl of penningmeester@ 
degoedeherdercastricum.nl

De werkgroep Actie Kerkbalans is 
u daar zeer erkentelijk voor.

OUDERENDAG 2018

ALLERZIELEN 2018
SINT PANCRATIUS KERKHOF EN KERK

TUSSENSTAND ACTIE KERKBALANS



De kinderen van de Eerste Communiegroep hebben met hun actie 
“Heitje voor een karweitje” € 204,60 opgehaald!

Namens de MOV en de kinderen in Ethiopië hartelijk dank.

Iedere 2e donderdagavond van de 
maand komt een groepje vrouwen, 
katholiek én protestant,  bij elkaar 
om te praten  over een bepaald ge-
spreksonderwerp. Samen worden 
die onderwerpen uitgezocht. Dat kan 
over van alles gaan waar op dat mo-
ment de aandacht naar uitgaat.
De koffie staat klaar om 19:45 uur in 
een van de zalen van de Maranatha-
kerk, zodat we om 20:00 uur kunnen 

beginnen. We gaan door tot 22:00 
uur. 

De eerstvolgende avonden zijn op: 
13 september: het ontstaan van de 
Oecumenische Vrouwen Gespreks-
groep 40 jaar geleden
11 oktober: het “Onze Vader”

Misschien is het iets voor u? U kunt 
altijd een keer komen kijken en bent 
van harte welkom! De onderwerpen 
zijn onder voorbehoud.

Inlichtingen: Annalize Karsten, tel. 
654 494 en Mariet Feijen-Schrickx, 
tel. 655 697

OPBRENGST HEITJE VOOR EEN KARWEITJE

ACTIVITEITEN RAAD VAN 
KERKEN CASTRICUM

OECUMENISCHE 
VROUWENGESPREKSGROEP

De vakantie is weer voorbij. We hebben een prachtige zomer gehad, 
dat kunnen we wel stellen. Het was genieten. Mooie warme avonden en 
zelfs de normaal koude Noordzee nodigde uit voor een frisse duik. 

Zelf zijn we naar Spanje geweest en hebben daar een aantal prachtige 
kathedralen en een kleine basiliek, Basilicae Minoris bezocht. De groots-
heid en de pracht en praal vallen op in deze kerken. Terwijl de dienst 
aan de gang is, schuifelen de toeristen eerbiedig door de gangen van 
Gods huis. Wie niet bekend is met de gebruiken wordt indien nodig ver-
zocht stil te zijn of het fotograferen te laten. Als je plaatsneemt in de ban-
ken kun je een beetje opgaan in de omgeving en zien dat toch nog velen 
intensief met hun geloof bezig zijn. Men doet een gebedje, steekt een 
kaarsje op geniet van de relatieve rust vergeleken met de drukte buiten. 

Maar terug naar de realiteit, voor u ligt weer een nieuwe Overweg met 
als thema o.a. Startzondag, de start van een nieuw kerkelijk seizoen.  
U wordt uitgenodigd voor een prachtige viering.

Wij wensen u een prachtig spiritueel jaar toe.

Namens de redactie, José Marsé

OP VRIJDAG 28 SEPTEMBER vindt in de St. Pancratiuskerk een bij-
zonder orgelconcert plaats. Zes organisten spelen in één gezamenlijk 
orgelconcert.  

Het is inmiddels een traditie geworden 
dat de organisten van de St. Pancrati-
uskerk ieder jaar gezamenlijk een con-
cert geven. De organisten zijn Dirk van 
Egmond, Ronald Schollaart, Iwan van 
Amsterdam, Wim Boerstoel, Wendy 
Leonards en Joost Doodeman. 

Er worden onder andere werken gespeeld van Widor, Boëllmann, Bach, 
Beauvarlet-Charpentier, Hesse en Franck. Een zeer gevarieerd program-
ma dus.

Het concert begint om 20.00 uur. Er is een pauze met koffie en thee. 
De toegang is gratis. Na afloop van het concert is er een deurcollecte. 
U bent van harte welkom! 

VAN DE REDACTIE

ZES ORGANISTEN GEVEN
EEN ORGELCONCERT!

Vanaf maandag 3 september is er 
weer het wekelijks Taizé-avondge-
bed. Na de vakantieperiode kan een 
ieder weer bij elkaar komen rondom 
de Paaskaars om te zingen en te luis-
teren en om stil te zijn.

Wie wil kan als persoonlijk gebed 
een lichtje aansteken. Zo kan deze 
bijeenkomst een rustpunt betekenen 
om de beslommeringen van de dag 
neer te leggen. Maar ook om de din-
gen die de komende week zal bren-
gen, met een open en vertrouwd hart 
tegemoet te treden.

Iedereen is weer van harte welkom 

Blij, maar vooral ook 
diep ontroerd heb ik 
een bedrag van maar 
liefst e 600 in ont-
vangst mogen nemen.

Dit geweldige bedrag hebben de kin-
deren van de vormsel groep bij el-
kaar gefietst voor mijn project "aids-
moeders en weeskinderen".
Op het moment van ontvangst heb 
ik geen woord van dank kunnen uit-

Het Theologisch café zal vanaf 7 sep-
tember om de 2 weken gaan over 
de doorwerking van de Verlichtingsi-
dealen in de eerste helft van de 19e 
eeuw. Deze wordt gekenmerkt door 
grote veranderingen in ons land en 
de rest van Europa. Nederland wordt 

dan geregeerd 
door koning Lo-
dewijk Napole-
on. Wat deed hij 
voor ons land en 
wat gebeurde er 
op kerkelijk ge-
bied?

Vrijdag 7 september (inleider Kees 
Janse) en vrijdag 21 september 
(inleider Jan Plugboer)
Parochiecentrum Dorpsstraat 113 
1901 EK Castricum - Bijdrage: € 20

Sacred Dance vanaf maandag 10 
september elke tweede maandag-
avond van de maand in de Schakel. 
Bijdrage € 6,00. De leiding is nu in 
handen van Corine Zwaan. Muziek 
en beweging geven je de kans om li-
chaam en geest te ontspannen, om 
vreugde, concentratie, stilte en ver-
bondenheid met elkaar te ervaren. 

Zondag 16 september 2018 om  
10 uur in de Maranathakerk 
Oecumenische viering in de 
Vredesweek met als thema: 
Generaties voor vrede
Voorganger: Ds. Dick van Arkel

‘Ik geloof. Kom mijn ongeloof te 
hulp.’ Het is een uitroep van een ra-
deloze vader die het beste wil voor 
zijn zoon en zich niet begrepen 
voelt door de apostelen. Een nieuwe 
psalm ‘God van mensen dichtbij’ ge-

op de gebruikelijke tijd: maandag-
avond van 19.00-19.45 uur.
I.v.m. bouwwerkzaamheden in de 
Dorpskerk vinden de vieringen voor-
lopig in de Maranatha-kerk plaats 
aan de Prins Hendrikstraat 1, hoek 
Beatrixstraat / Kleibroek
Daar zijn we welkom op 3, 10, 17, 24 
september en 1 oktober.
We houden u via kerkblad, krant of 
mededelingen tijdens de kerkdienst 
op de hoogte.

Graag tot ziens  bij deze bijzondere 
vieringen. 

Margo de Wolf-de Meij

spreken omdat ik gewoon spra-
keloos was. Langs deze weg 

wil ik de kinderen die voor 
mijn project hebben gefietst 
heel hartelijk bedanken voor 
hun grote inzet, jullie zijn ge-

weldig. Wilt u ook mijn project steu-
nen? Dat kan door mijn gedichten-
bundeltje te kopen. De gehele op-
brengst is voor Ethiopië.

Annie Assendelft

schreven door Enis Odaci verbindt 
met ‘generaties voor vrede’. 

Mediteren in de Pancratius elke 
3e woensdag van de maand: 
Op adem komen
Hilda de Haan of Kiki Kint bieden 
meditatie aan in de vorm van beeld-
meditatie, Ignatiaanse meditatie, la-
tifagebed, Lectio Divina, loop- en 
zangmeditatie.
Woensdag 19 september 2018, in-
loop om 18.30 uur; meditatie 19 -20 
uur in de St. Pancratiuskerk 

Matthijs Vlaardingerbroek komt op-
treden met een kinderprogramma 
over de verloren zoon: Hooggeëerd 
bezoek
Het is een heel bekend verhaal, maar 
in deze voorstelling van Matthijs 
Vlaardingerbroek komt het op een 
heel nieuwe manier tot leven. Met zijn 
ondeugende buikspreekpop Hen-
kie, vertelt Matthijs hoe de zoon alles 
kwijt raakte en zelfs bij een varkens-
boer eindigde. Naar huis gaan kon 
ook niet, want daar waren de boze 
buren klaar om hem voor altijd weg 
te sturen…

Zondag 23 september 2018 in de 
Maranathakerk om 13.30 uur, 
bijdrage € 3

TAIZÉ VIERINGEN

VORMSEL GROEP FIETST 
PRACHTIG BEDRAG BIJEEN



PASTOOR 
Pastoor K. (Kaleab) Masresha Shiferaw 
Dorpsstraat 131, 1901 EK, tel. 654797 
E-mail: pastoorkaleab@
 degoedeherdercastricum.nl

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

VERSPREIDING IN BAKKUM
Anneke Bijman, tel. 657 807 
VERSPREIDING IN CASTRICUM
Sjaak Tiebie, tel. 830 475  
    
De Overweg zal in 2018 verschijnen op  
8 november en 13 december. 

INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren 
vóór 23 oktober 2018.

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
 17/18 juni e 479,70
 24/25 juni e 400,45
 30/1 juli e 750,00 Vormsel
 7/8 juli e 280,00
 14/15 juli e 448,70
 21/22 juli e 393,20
 28/29 juli e 376,10
 4/5 aug. e 518,48
 11/12 aug. e 263,25

COLLECTEN

PAROCHIEBESTUUR HEEMSKERK, 
CASTRICUM, UITGEEST
Deken Ton Cassee, voorzitter
in solidum met Pastoor Kaleab Mas-
resha Shiferaw
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd 
voorzitter, Heemskerk
Piet van der Horst, secretaris, Castricum
Jeanne Beentjes, lid, Uitgeest
Cees Deijle, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, Castricum
Gerard Veldt, penningmeester

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

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

WIJZIGINGEN
Adreswijziging of Overweg niet meer ont-
vangen of kerkbalans: ledenadministratie

@degoedeherdercastricum.nl

ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN

Wij hebben afscheid 
moeten nemen van de 
volgende parochianen:

2 mei Hetty van der Drift-Klaasse (75)
 Kamperfoelielaan 19
18 mei Cornelia van Weenen- 
 Hollenberg (90)
 Mr. Nijssenstraat 3
22 mei Willem Borst (59), 
 Duinweg 9
29 mei Nel Reijnders-Terluin (87) 
 Dr. Brugmanstraat 15
22 juni Afra Borst-Laan (93)
 de Loet 1 kamer 122,
 1851 CR Heiloo
2 juli Nel Zijlstra- de Groen (65) 
 M.L. Kinglaan 54
6 juli Gerard de Zeeuw (81) 
 Heereweg 29
26 juli Annie Zonneveld-
 Scheerman (82)
 de Santmark 526
9 aug. Trien de Wildt-Beentjes (96)
 de Santmark 206
9 aug Paul Frie (73)
 Teunisbloem 23
10 aug. Annie de Beurs-Hof (89)
 Lage Weide 3 1906 XA Limmen
15 aug. Wim Noom (87)
 Sans Souci 16
19 aug. Toos Brandjes-Warmerdam (86)
 De Boogaert 79

Dat zij mogen rusten in vrede

OVERLEDENEN

Zaterdag 25 augustus
19.00 uur

Zondag 26 augustus
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zaterdag 1 september
19.00 uur

Zondag 2 september
10.30 uur

Deken Cassee
Inzinggroep

Deken Cassee
Samenzang

Zaterdag 8 september
19.00 uur

MONUMENTEN-
WEEKEND

Zondag 9 september
10.30 uur
Startzondag

Kapelaan Teun Warnaar
Samenzang

Woord en Communie 
Diaken Marcel de Haas
Gemengd Koor

Zaterdag 15 september
19.00 uur

Zondag 16 september
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Pastoor Kaleab
Gemengd Koor

Zaterdag 22 september
19.00 uur

Zondag 23 september
10.30 uur
Vredeszondag

Woord en communie
Diaken Marcel de Haas
Heren Koor

Woord en communie
Diaken Marcel de Haas
Volwassen Liturgie
Jubilate

Zaterdag 29 september
19.00 uur

Zondag 30 september
10.30 uur

Woord en communie
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Woord en communie 
Diaken Marcel de Haas
Cantare

Zaterdag 6 oktober
19.00 uur

Zondag 7 oktober
10.30 uur

Woord en communie
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Pastoor Kaleab
Gemengd Koor

Zaterdag 13 oktober
19.00 uur

Zondag 14 oktober
10.30 uur

Kapelaan Teun Warnaar
Inzinggroep

Pastoor Kaleab
Heren Koor

Zaterdag 20 oktober
19.00 uur
Wereldmissiedag

Zondag 21 oktober
10.30 uur

Kapelaan Teun Warnaar
Volwassenen Liturgie 
Jubilate

Pastoor Kaleab
Gemengd Koor

Zaterdag 27 oktober
19.00 uur

Zondag 28 oktober
10.30 uur

Pastoor Kaleab en Diaken Marcel de Haas
Cantare 

Woord en communie
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Vrijdag 2 november
19.00 uur
Allerzielen

Pastoor Kaleab
Jubilate

Zaterdag 3 november
19.00 uur

Zondag 4 november
10.30 uur

Woord en communie
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Pastoor Kaleab
Gemengd Koor

Zaterdag 10 november
19.00 uur

Zondag 11 november
10.30 uur

Kapelaan Teun Warnaar
Jubilate

Pastoor Kaleab
Heren Koor

DOPELINGEN

15 juli Edolie Anne Marie Verdonk, 
 De Boog 41, 1851 ZS Heiloo

Welkom in ons midden


