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Het was afgelopen mei 
dat ik een telefoontje 
vanuit het bisdom kreeg 
dat mgr. Hendriks een 
gesprek met mij wilde 
hebben. Op dat moment  
vermoede ik al dat er 
een verandering zou 
aankomen in mijn be-
noeming. In het gesprek 
stelde de bisschop mij 
de vraag om mijn parochiepasto-
raat te verplaatsen van Bergen en 
Schoorl naar de regio Heemskerk, en 
dan met name inzetbaar te gaan zijn 
voor de vieringen en het individuele 
pastoraat. Met ingang van 1 septem-
ber ben ik benoemd als priester as-
sistent voor de regio Heemskerk en 
in de komende tijd zal ik in alle ker-
ken komen voor de eucharistievie-
ring.
Op eerste Pinksterdag 1957 ben ik 
geboren in Weesp en op 2e Pinkster-
dag ontving ik het heilig doopsel en 
de namen Antonius Martinus Maria 
Overmars. Op 1 september 2001 heb 
ik de priesterwijding ontvangen en 
vanaf dat moment ben ik werker in 
Gods wijngaard.
Vanaf december 2011 ben ik pries-
ter van het bisdom Haarlem-Amster-
dam en werkzaam in Noord-Holland 
noord. Tot de zomer van 2011 heb ik 
gewerkt als aalmoezenier van het mi-
nisterie van Justitie in gevangenissen 
en huizen van bewaring voor gede-

tineerden in de categorie 
ernstige delicten en lang 
gestraften. Zoals ik altijd 
zelf zeg was ik bajespater. 
Als u weleens op het Ma-
riaheiligdom Onze Lieve 
Vrouw ter Nood komt is 
de kans groot dat u mij al 
eens gezien hebt. Ik ben 
daar werkzaam als pries-
ter van het heiligdom en 

ben daar bezig met bezinningsda-
gen, retraites en de eucharistievie-
ringen. Ook ben ik meerdere keren 
in de week daar als biechtvader aan-
wezig in de biechtstoel, en begeleid 
ik mensen met levens en geloofs-
vragen. Maar ik heb ook nog andere 
bezigheden. Zo presenteer ik vanaf 
6 september een wekelijks radiopro-
gramma, Musica Sacra, op vrijdag-
middag voor radio Maria.  Vanaf het 
studiejaar 2017/2018 ben ik verbon-
den als spirituaal aan de theologie-
opleiding van het Bonifatiusinstituut 
van ons bisdom op de Tiltenberg in 
Vogelenzang en help ik de studenten 
tot een verdieping van hun gelovig le-
ven te komen.
U leest het, ik ben een man met vele 
bezigheden en daarom ook beperkt 
inzetbaar in de parochies. U zal mij 
voornamelijk tegenkomen in vierin-
gen op de zaterdag en zondag en 
wellicht op andere momenten.

Anton Overmars pr.

KENNISMAKEN MET 
ANTON OVERMARS

Onlangs sprak kapelaan Teun de 
spreuk: ‘Heer, U kent mij, U door-
grondt mij, U weet het als ik zit 
of sta. Leid ons over de weg die 
eeuwig is.’ Hopelijk mag die weg 
leiden naar vernieuwing van onze 
samenwerkende geloofsgemeen-
schappen. Zeker als het gaat om 
te investeren in de toekomst en 
de regionale samenwerking!

UITBREIDING REGIONALE  
SAMENWERKING MET  
BEVERWIJKSE PAROCHIES
Met de besturen van de paro-
chies in Beverwijk en Velsen-
Noord vinden plezierige en con-
structieve gesprekken plaats over 
toetreding tot het samenwerkings-
verband. Van iedere parochie zul-
len we twee vertegenwoordigers 
selecteren die voor een bisschop-
pelijke benoeming in het bestuur 
van het samenwerkingsverband 
in aanmerking komen. Door de 
toetreding van Beverwijk, Wijk 
aan Zee en Velsen-Noord zullen 
we het bisdom voorstellen om on-
ze regio in het vervolg voorlopig 
als ‘Regio IJmond-Noord’ aan te 
spreken. We zij op zoek naar een 
pakkende naam voor dit samen-
werkingsverband. Een naam die 
ons in de toekomst kan en mag 
inspireren. 

‘HART ONDER DE RIEM’  
VOOR PIET VAN DER HORST
Na een revalidatie in de St. Jans-
kliniek in Haarlem is Piet van der 
Horst weer thuis. Daar werkt hij 
verder aan zijn herstel. Ondertus-
sen wordt een aantal taken van 
Piet overgenomen door ande-
ren. De taken van Piet als voor-
zitter van het locatieteam Cas-

tricum worden begin 2020 door 
Wim van der Meer overgenomen. 
Wim werkt ondertussen aan zijn 
nieuwe rol en heeft inmiddels de 
sfeer van vergaderen in het loca-
tieteam Castricum kunnen proe-
ven. Welke taken Piet in het ver-
volg zelf nog wil en kan uitvoeren, 
gaan we met hem bespreken. Het 
zal voor Piet niet eenvoudig zijn 
om een aantal taken af te bou-
wen. Daarvoor is hij teveel een 
‘spil van de parochie’. Ons advies 
aan Piet is: ‘laat gaan wat was, 
accepteer wat is en omarm wat 
komt’. Ondertussen wensen wij 
hem namens het pastorale team, 
de  parochianen en de bestuur-
ders uit de zusterparochies een 
voorspoedig herstel toe. 

STARTZONDAGEN  
GOED VERLOPEN
De startzondagen in onze paro-
chies zijn goed verlopen en er 
was sprake van een goede op-
komst. In Castricum was op 1 
september priester Antoine Bo-
dar de hoofdcelebrant. Na de vie-
ring hield hij een interessante le-
zing en kregen de toehoorders 
gelegenheid tot het stellen van 
vragen. Deze bekende priester 
houdt van helderheid in de com-
municatie en schroomt niet om 
ook moeilijke onderwerpen ‘bij 
de naam’ te noemen. Derhalve 
een  begenadigd spreker en uit-
stekend verkondiger van Gods 
woord. Hopelijk mogen zijn woor-
den ons inspireren om in dit het 
kerkelijk jaar 2019/2020 ons ge-
loof verder te verdiepen.

Bert Jan Rozestraten,
Gedelegeerd voorzitter

UIT HET BESTUUR

NEEM OOK EEN KIJKJE OP DE 
WEBSITE VAN ONZE PAROCHIE

WWW.PAROCHIEDEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL

Sinterklaas komt weer naar ons land en hij heeft ons laten weten dat  
hij ook dit jaar weer bij ons in een gezinsviering aanwezig zal zijn.

De Sint komt op zaterdag 23 november 2019 
om 18.30 uur in de Pancratiuskerk

Wij hopen dat er heel veel kinderen zullen komen  
om de Sint en zijn Pieten te begroeten.

De Overweg van september heeft uw redactie gemaakt in de vakantieperiode. 
Dit stuk van Anton Overmars had eigenlijk in het nummer van september 
gemoeten, maar alles lag al bij de drukker. 

SINTERKLAAS OP BEZOEK 
IN EEN VIERING

Het regionale eerste communiepro-
ject is van start gegaan.

Sinds vorig jaar werken de parochies 

van Beverwijk, Heemskerk en Uit-
geest samen in dit project en ook dit 
jaar heeft onze parochie zich hierbij 
aangesloten. 

De bijeenkomsten vinden plaats in 
Heemskerk. Via de katholieke scho-
len hebben de kinderen die voor de 
eerste communie in aanmerking ko-
men een uitnodiging ontvangen. 

Mocht u geen uitnodiging hebben 
ontvangen en u wilt uw kind nog 
graag laten aansluiten bij dit project, 
dan kunt u voor verdere informatie 
contact opnemen met 
Mariëtte Sinkeldam, e-mail: 
eerstecommuniegroep@gmail.com

EERSTE COMMUNIE



HET JPC-SEIZOEN IS WEER 
VAN START GEGAAN!

Op zaterdag 21 september is het nieuwe JPC-seizoen weer begonnen. 
De eerste avond van het jaar worden er altijd lijsten ingevuld met ieder-
een zijn voorkeur voor welke programma’s er dat jaar georganiseerd 
worden. Verder was er natuurlijk tijd om weer gezellig bij te kletsen na 
de vakantie!

Op zaterdag 19 oktober hebben we een muziekavond gehad. We heb-
ben diverse nummers beluisterd en geraden. Daarna hebben we een 
muziekquiz op kahoot gedaan. We sloten de avond af met een drankje.

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 
samenkomt op de zolder van het parochiehuis. Er worden dan verschil-
lende programma’s georganiseerd, 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 ge-
zellig een keertje langs! Voor een impressie van JPC 15+ kunt u terecht 
op onze facebook-pagina: www.facebook.com/jpc15plus

Namens JPC 15+ Tom Hoogenbosch

Op 17 november wordt in de  
Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 
het feest gevierd van St. Caecilia, 
patrones van muziek, instrument-
makers en koren. 

Om 10.30 uur zal het ruim vijftigjarig 
Gemengd Zangkoor de Missa in C zin-
gen van ‘de grote onbekende’. Deze 
mis wordt  toegeschreven aan Mozart, 
echter helemaal zeker is men daar niet 
van. Tevens wordt o.a. gezongen  
Jubilate Deo van Robert Jones.  

Het Gemengd Zangkoor, voluit het 
R.K. Gemengd Zangkoor Pancrati-
us, wordt geleid door dirigent Joost 
Doodeman, die ruim 25 jaar geleden 
het stokje overnam van Jaap Hoog-
land. Door zijn enthousiasme en uit-
straling weet hij de koorleden zo te 
inspireren dat zij tijdens vieringen, en 
zeker tijdens een speciale viering, het 
beste van zichzelf geven. 
Met vierstemmige zang en onder be-
geleiding van het prachtige orgelspel 
van Ronald Schollaart, worden er al 
54 jaar vieringen opgeluisterd.
Helaas wordt het aantal koorleden 
steeds minder en is de gemiddelde 
leeftijd steeds hoger. Als dit zo door-
zet, zal het koor haar 60-jarig jubile-
um mogelijk niet meer vieren.

De jaarlijkse Caritas-
zondag wordt gehouden 
op de Werelddag van de 
Armen, deze valt dit jaar 
op 17 november. 

De Caritaszondag is be-
doeld om het werk van 
de parochie en van de 
Lokale Caritas Instelling (LCI) De 
Goede Herder met en voor de armen 
extra aandacht te geven. In onze ge-
meente is er ook sprake van armoe-
de volgens het onderzoek “Armoede 
in kaart 2019” van het SCP. De Voed-
selbank is het eerste punt waar wij 
met armoede en tekort worden ge-
confronteerd en waar daadwerkelijk 
hulp wordt geboden. Daarnaast spre-
ken wij over stille armoede bij armen 
met en zonder migratie achtergrond. 

Tijdens de viering op Caritaszondag 
zullen wij stilstaan bij dit onderwerp 
en vooral bij:  ‘Wat kunnen wij er ge-
zamenlijk aan doen?’. Dit is niet al-
leen collecteren voor dit onderwerp 
maar elkaar er vooral  op aanspreken 
wat ieder persoonlijk kan betekenen. 
Het LCI De Goede Herder vraagt 
uw aandacht voor de mogelijkheid 
om anoniem en / of in stilte melding 
te doen van een persoonlijke of ge-

Voor het kerstkinderkoor 'De Sterre-
tjes' zoeken we jongens en meisjes in 
de basisschool-leeftijd die mee willen 
zingen op kerstavond 24 december 
tijdens de gezinsviering in de 
Pancratiuskerk om 17.30 uur. 
Marieke Zondervan zal het koor 
leiden en Iris de Leur verzorgt de 
muzikale begeleiding.
Repetities plannen we in overleg op 
maandag of vrijdagmiddag  in het 
parochiehuis

De Kerststerretjes zingen ook tijdens 
de Kerstsamenzang op zondag 15 
december in de Pancratiuskerk.

Welkom, we gaan weer starten met  
een nieuwe regio vormselgroep en 
zijn heel blij dat Annemarie Bleeker 
bij de vormsel werkgroep is geko-
men. Welkom Annemarie en we ho-
pen op een prettige samenwerking.

18 september j.l. is de informatie 
avond voor de kinderen uit groep 8 
en hun ouders geweest. Het aantal 
kinderen dat zich in tussen heeft aan-
gemeld is 15  en we komen op 16 ok-
tober voor het eerst bij elkaar.
Er kunnen kinderen zijn die alsnog 
graag meewillen doen, dat kan.
Meld je snel aan bij Mevr. Russo-
Contino via molly@tele2.nl  

Op zondag 15 december 2019 wordt 
de traditionele kerstsamenzang ge-
houden in de Pancratiuskerk.
Aanvang 14.00 uur, de kerk is open 
vanaf 13.30 uur.
Dit jaar wordt onder andere me-
dewerking verleend door R.K. Ge-
mengd Zangkoor, Koor Cantare, het 
Herenkoor, en het kinderkoor De 
'Sterretjes'.

Alle koren zullen gezamenlijk liede-
ren zingen, ieder koor apart, en ook 
zullen samen met de aanwezigen 
verschillende kerstliederen worden 
gezongen. Tussendoor wordt een 
kerstverhaal verteld.

Moeten we ons gaan voorbereiden 
op een definitief afscheid? Of zijn er 
onder u zangers/zangeressen die het 
koor willen komen versterken?

Kom gewoon eens proef  zingen op 
de donderdagavond van 19.30 tot 
21.30 uur. 

Welk koor treedt minstens twee keer 
in de maand op en met kerstmis en 
andere feestdagen voor een groot 
gehoor?

Heeft u interesse mail naar 
minekedegeest@hccnet.nl

zinssituatie of van een situatie 
in uw directe omgeving waar-
van u voelt dat daar hulp nodig 
is. Pastoor Kaleab is de eerst 
aanspreekbare naast de leden 
van de LCI Dik Wokke en Ton 
Borst. Contactgegevens vindt u 
op de website van de parochie.

De werkgroepen die betrokken zijn 
bij de diaconie en caritas van onze 
parochie zien er naar uit dat zij door 
de aandacht rond dit onderwerp op 
17 november a.s. versterking gaan 
krijgen van mede parochianen die 
ook iets zouden willen betekenen 
rond dit onderwerp. 

Vele handen maken licht werk! 
Uw hulp tijdens de collecte van 
17 november a.s. is welkom. 
Ook is uw gift welkom op 
NL 15 ABNA 0431 6138 18  R.K. P.C.I.

17 november vindt tevens de uit-
gestelde maandelijkse inzameling 
plaats van houdbare voedselwaar 
voor de Voedselbank (achter in de 
kerk). 
De vrijwilligers van de Voedselbank 
staan voor u klaar.

Ton Borst

Je kunt je aanmelden voor 
'De Sterretjes' op 
DeSterretjesCastricum@gmail.com.

Hieronder de data van de 4 eerst vol-
gende keren:
vrijdag 8 november, woensdag 27 
november, woensdag 18 december 
2019 en woensdag 8 januari 2020.

Bij aanmelding hoort u de locatie 
en tijd voor  8 november, want die 
wijken af.

De meeste avonden zijn in het 
parochie Centrum naast de  
H. Laurentiuskerk, Heemskerk van 
19.00 uur tot 20.30 uur.  

Namens de regio vormselwerkgroep, 
Elly Dantuma 

De algehele leiding is in handen van 
Joost Doodeman en de samenzang 
wordt begeleid door organist Ronald 
Schollaert en trompettist Ton Heus.

Na afloop van de samenzang zal de 
kerstboom op het kerkplein worden 
versierd.

Alle kinderen worden uitgenodigd 
om tijdens de samenzang in het pa-
rochiehuis versiersels voor de boom 
in elkaar te knutselen. Deze activiteit 
staat onder leiding van Wendy van 
der Meer, geassisteerd door leden 
van JPC 15+. 

De volwassenen krijgen ook gelegen-
heid een kerstversiering in de boom 
te hangen. Hier wordt voor gezorgd, 
maar men kan ook zijn eigen crea-
tiviteit hier op los laten. Dit alles on-
der het genot van een kopje koffie of 
thee, en een glaasje glühwein.

HET FEEST VAN ST. CAECILIA

17 NOVEMBER CARITASZONDAG

KERSTSTERREN GEZOCHT

REGIO VORMSELGROEP 

KERSTSAMENZANG



Op zondag 24 november zal de viering muzikaal worden begeleid door 
het gospelkoor Voices of Change.
Dit koor is ontstaan vanuit een vriendengroep die graag samen zingen  
en met de muziek een boodschap willen overbrengen. Vandaar de 
naam Voices of Change. Ze staan onder de bezielende leiding van  
dirigent Chesron Ledes en worden begeleid door Jeshja van Noort op 
de piano.

Chesron Ledes zingt zelf al sinds zijn jeugd en verzorgt al sinds zijn 
15e jaar zangdiensten. Hij is dirigent van verschillende koren en geeft 
daarnaast workshops aan koren, (gospel)ensembles en praiseteams 
die zich willen verdiepen en verbreden op het gebied van Gospel en 
Praise&Worship.

Het repertoire van Voices of Change bestaat uit allerlei soorten gospel-
liederen en loopt uiteen van up-tempo liederen tot heel rustige, meer 
langzame liederen. Allemaal even mooi en aansprekend. Tijdens onze 
viering zal een wisselend repertoire ten gehore worden gebracht.
Pastoor Kaleab gaat in de viering voor.

Opening expositie “Op weg naar het licht” 
op zondag 10 november

In samenwerking met de Raad van Kerken vindt op 
zondag 10 november de opening plaats van de 
expositie met als thema “Op weg naar het Licht” 
van de kunstenares Marga Jelles-van Huizen.
Bij het einde van het kerkelijk jaar, begin november, 
bevinden wij ons in een donkere periode. We zien 
uit naar de wederkomst van Christus. Deze periode 
loopt uit op het Licht van het nieuwe koninkrijk van 
God. Daarna komen we weer aan bij het begin van het kerkelijk jaar, de 
periode van Advent. We gaan ook dan door het donker naar het Licht 
van Kerst. We zien daarbij uit naar de komst van Christus.

Voor veel kunstwerken is de inspiratie ontleend 
aan de bijbelverhalen van Genesis tot en met 
Openbaring van Johannes. In bijna alle kunstwer-
ken speelt het licht een rol van  betekenis: de over-
gang van donker naar licht of het contrast tussen 
donker en licht.

Muzikale omlijsting van de opening van de expositie wordt verleend 
door de harpiste Femke Ooievaar. Zij speelt muziek die volledig is afge-
stemd op het thema van de expositie.

De opening is om 16.00 uur. Vanaf 15.30 is de Dorpskerk open. Na af-
loop is er gelegenheid om met de kunstenares langs de schilderijen te 
lopen voor nadere toelichting en krijgt u een glaasje wijn of frisdrank 
aangeboden. U bent van harte welkom.    
 
Namens de kunstcommissie, Frans van Meggelen

GOSPELKOOR VOICES OF CHANGE

KUNST IN DE 
PROTESTANTSE KERK CASTRICUM

Iedere 2e donderdagavond van de 
maand komen enkele vrouwen, ka-
tholiek én protestant,  bij elkaar om 
te spreken over een gespreksonder-
werp. Samen worden die onderwer-
pen uitgezocht. Dat kan over van al-
les gaan waar op dat moment de 
aandacht naar uitgaat. Meningen en 
ervaringen worden uitgewisseld, zo-
dat we van elkaar leren.

De koffie klaar om 19:45 uur in een 

van de zalen van de Maranathakerk, 
zodat we om 20:00 uur kunnen be-
ginnen. We gaan door tot 22:00 uur.

De eerstvolgende avonden zijn op 
14 november Vrouwen in een 
 andere cultuur
12 december Advent
Kerst met verhaal, lied of gedicht.
Ieder een bijdrage

Misschien is het wat voor u? 
U kunt altijd een keer komen kijken. 
U bent van harte welkom!

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

ACTIVITEITEN RAAD VAN 
KERKEN CASTRICUM

OECUMENISCHE 
VROUWENGESPREKSGROEP

LEZING OVER 
DAVID IN DE BEELDENDE KUNST 
van herdersjongen tot koning door 
drs. Gösta Lodder op dinsdag 
19 november 2019 om 20.00 uur 
in de Dorpskerk  

Wij kennen allen de verhalen rond de 
oudtestamentische figuur David. De 
reus Goliath, die door een eenvou-
dige herdersjongen gedood wordt, 
is daarvan wel het bekendste. Daar-
naast is een andere episode uit Da-
vids leven een geliefd onderwerp 
voor beeldhouwers en schilders: de 
perikelen rond Bathseba. Boven-
staande verhalen zullen de revue 
passeren tijdens de lezing. Vóór de 
pauze zal Davids leven zoveel moge-
lijk chronologisch in beeldmateriaal 
getoond worden. Na de pauze con-
centreren we ons op één specifiek 
zeventiende-eeuws schilderij. De in-
terpretatie daarvan vormt de afslui-
ting van de lezing. 
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)  

LEESKRING
Opbouwende toespraken in ver-
schillende geest van Søren Kier-
kegaard door ds. Suzan ten Heuw 
(PKC) op woensdag 13, 27 novem-
ber, 11 december 2019 om 20.00 
uur in de Maranathakerk
Na de afsluiting van zijn filosofische 
oeuvre met het geschrift Afsluitend 
onwetenschappelijk naschrift bij de 
wijsgerige kruimels (1846) publiceert 
Søren Kierkegaard (1813-1855) uit-
sluitend religieuze geschriften. Een 
van die geschriften is de bundel Op-
bouwende toespraken in verschil-
lende geest (1847). De toespraken 
maken duidelijk dat het Kierkegaard 
ook in deze bundel te doen is om de 
vraag: hoe word ik een christen? Wij 
zullen steeds een toespraak lezen en 

onszelf in dialoog brengen met de 
tekst.
Bijdrage: € 6 (inclusief koffie/thee)

OP ADEM KOMEN - MEDITEREN 
IN DE ST. PANCRATIUS
Elke 3e woensdagavond van de 
maand (20 nov., 11 dec. 2019). 
Inloop 18.30 uur; 
meditatie 19.00-20.00 uur
Meditatie gaat over de innerlijke kant 
van de traditie, de levende ervaring 
die ervoor zorgt dat we niet verstrikt 
raken in dogma’s. Door meditatie kun 
je iets van Zijn werkzame aanwezig-
heid ervaren. Om iedere dag te medi-
teren is discipline nodig. Samen me-
diteren nodigt uit op deze weg.  Kiki 
Kint biedt meditatie aan in de vorm 
van beeldmeditatie, Ignatiaanse me-
ditatie, latifagebed, Lectio Divina, 
loop- en zangmeditatie.

KERST IN DE ST. PANCRATIUS 
door Theater Bonhoeffer op woens- 
dag 18 dec. 2019 om 20.00 uur
Het kerstspel van 2019 speelt zich af 
in de moderne tijd. Het verhaal be-
gint met een meisje dat voor haar 
verjaardag een kerst-escaperoom ca-
deau krijgt. Aan het begin is ieder-
een vrolijk en heeft er zin in. Maar 
als ze een tijdje in de escaperoom 
zitten, wordt hun vriendschap op 
de proef gesteld en staan hen las-
tige opdrachten te wachten. Bij elke 
opdracht die ze moeten oplossen, 
wordt hun kennis over het kerstver-
haal getest. In de loop van het ver-
haal ontdekken ze dat ze minder we-
ten van het kerstverhaal dan ze van 
tevoren dachten. Vooral als de tijd 
begint op te raken, lopen de frustra-
ties hoog op. Weten ze uiteindelijk 
toch nog te ontsnappen?
Toegang gratis 
Deurcollecte voor het Noodfonds

Vrijdagavond 18 okto-
ber was de Ethiopische 
maaltijd. Het zag er een 
tijdlang naar uit dat we 
slechts met een klein 
groepje zouden zijn, maar uiteinde-
lijk zaten we met vijftig mensen aan 
tafel. Niel en Yvonne hadden weer 
heerlijk gekookt. Drie jongeren van 
JPC hielpen met de bediening en dat 
deden ze prima! De gesprekken wa-
ren geanimeerd en de sfeer was heel 
goed. En tenslotte, maar niet onbe-
langrijk: de avond heeft bijna zeven-
honderd euro opgebracht.
Niet vergeten! Bingo op 17 november  
om 13.30 uur in de Parochiezaal. 
Er zijn weer mooie prijzen te winnen.

BERICHT 
MOV-GROEP

De technische com-
missie is op zoek 
naar vrijwilligers die 
ervaring hebben op 
het gebied van gas, 
water en elektra. Ook voor kleine 
timmerklussen zijn wij op zoek 
naar vrijwilligers.

De technische commissie komt 
iedere maand bij elkaar om de 
lopende zaken te bespreken.
Voelt u hier iets voor, neem dan 
contact op met Wim Brakenhoff, 
tel. 06-29206465 
of stuur een mail naar 
w.brakenhoff@casema.nl

HULP 
GEVRAAGD



PASTOOR 
Pastoor K. (Kaleab) Masresha Shiferaw
Dorpsstraat 131, 1901 EK Castricum.
Tel. 0251-838124, 
email: 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,
tel. 0251 240189 

VERSPREIDING IN BAKKUM
Anneke Bijman, tel. 657807 
 
VERSPREIDING IN CASTRICUM
Sjaak Tiebie
tel 830 475, mobiel 06-2672544

De Overweg zal in 2019  verschijnen op
19 december. 

INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren 
vóór 3 december 2019.

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

 18 augustus e 457
 25 augustus e 458 MIVA
 31 augustus e 820
 8 september e 470
 15 september e 272 
 22 september e 382 
 29 september e 482  
 6 oktober e 442
 12 oktober e 329
 20 oktober e 655

COLLECTEN

PAROCHIEBESTUUR HEEMSKERK, 
CASTRICUM, UITGEEST
Deken Ton Cassee, voorzitter
in solidum met Pastoor Kaleab 
Masresha Shiferaw
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd 
voorzitter, Heemskerk
Piet van der Horst, secretaris, Castricum
Wilma Groot, lid, Uitgeest
Cees Deijle, 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
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
Gerard Veldt, penningmeester

ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN

Zaterdag 9 november
19.00 uur

Zondag 10 november
10.30 uur

Woord- en Communiedienst
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Pastoor Kaleab
Heren Koor

Zaterdag 16 november

Zondag 17 november
10.30 uur

Geen viering
Intocht van sinterklaas

Pastoor Kaleab
Gemengd Koor

Zaterdag 23 november
LET OP: 18.30 uur

Zondag 24 november
10.30 uur

Sinterklaas op bezoek
Pastoor Kaleab
Inzinggroep

Pastoor Kaleab
Gospelkoor Voices of Change

Zaterdag 30 november
19.00 uur

Zondag 1 december
10.30 uur
Eerste zondag advent

Woord- en Communiedienst
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Pastor Anton Overmars
Gemengd Koor

Zaterdag 7 december
19.00  uur

Zondag 8 december
10.30 uur

Woord- en Communiedienst
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Pastoor Kaleab
Heren Koor

Zaterdag 14 december
19.00 uur

Zondag 15 december
10.30 uur

14.00 uur

Woord- en Communiedienst
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Pastoor Kaleab
Jubilate

Kerstsamenzang

Zaterdag 21 december

Zondag 22 december
10.30 uur

Geen viering

Pastoor Kaleab en 
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

WIJZIGINGEN
Adreswijziging of Overweg niet meer 

ontvangen of kerkbalans: 

pancratius
@degoedeherdercastricum.nl

Wij hebben afscheid 
moeten nemen van de 
volgende parochianen:

22 aug. Gré Meijer-Schut (96)
 Plesmanweg 1, Beverwijk
6 sept. Cees Emeis (82)
 Van Polanenln. 2, Castricum
10 sept. Trudy Houtenbos-Koopman
 Pernéstraat 44, Castricum
14 sept. Maud van den Braak-Bakker, 
 (78)
 Offenbachstr. 71, Castricum
20 sept. Bob Lute (72) 
 Tormentil 12, Castricum
21 sept. Trien Kok-Molenaar (90) 
 De Boogaert, app. 69, 
 Castricum
1 okt. Piet Kuijken (90) 
 Henry Schuytstr. 14, C'cum
1 okt. Jan Ostheimer (84) 
 De Santmark 1, Castricum
14 okt. Riet Aarsen-Brakenhoff
 de Boogaert 37, Castricum

Dat zij mogen rusten in vrede

OVERLEDENEN

Voor mensen die niet naar de kerk 
kunnen, omwille van ziekte of licha-
melijke zwakte, is het mogelijk de hei-
lige communie thuis te krijgen. De 
communie geeft kracht aan onze ziel 
om ons leven te leiden naar Gods be-
doelingen en bij moeilijke momenten 
van ons bestaan. Het is een troost en 
kracht die alleen God kan bieden. 
Bel voor een afspraak Pastoor Kaleab, 
tel. 654797 of 659989

THUISCOMMUNIE

Hierbij willen wij familie 
Castricum -Verhoogt danken 
voor het bezorgen van het 
parochieblad. 

Wij wensen u het allerbeste toe.

Namens de werkgroep 
verspreiding de Overweg, 
Sjaak Tiebie

De donkere tijd van het jaar,
veelal de tijd van overdenkingen
of althans het zoeken er naar.

Met veel of weinig bedenkingen
iedere week het ontsteken
van een nieuw licht.

Met alle bezinning en verlossing
op het Kerstfeest gericht.

BEDANKT!ADVENT

AANMELDING 
VOOR DE DOOP 

Ouders die hun kind willen laten 
dopen, kunnen contact opnemen 
met pastoor Kaleab, tel. 654797 

of email: pastoorkaleab@
degoedeherdercastricum.nl


