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Het dorp Castricum 
 
Onderzoeken hebben aangetoond dat al vanaf de derde eeuw voor Christus in het 
duingebied mensen hebben gewoond in eenvoudige hutten van leem en twijgen. 
In de 12e eeuw wordt de oude Nederlands Hervormde Kerk (vroeger Sint Pancratiuskerk) 

gebouwd op de plaats waar eerder een houten kapel 
heeft gestaan.  

In 1749 koopt Nicolaas Geelvinck, ambachtsheer van 
Castricum, de Heerlijkheid Bakkum. Deze aankoop luidt 
een tijdperk in waarin Bakkum steeds meer met 
Castricum wordt verbonden. Tenslotte wordt op 1 januari 
1812 bij decreet van Napoleon Bakkum bij Castricum 
gevoegd. 

Tegen het einde van de 19e eeuw neemt het aantal inwoners vrij snel toe. Castricum 
wordt ook een dorp van gepensioneerden en renteniers. De eerste forensen vestigen zich 
er en het dorp wordt een druk bezocht vakantieoord. Het laatste als gevolg van de aanleg 
van de Zeeweg (1925) en de opening van het kampeerterrein (1928).  In het naoorlogse 
tijdperk begint Castricum in sneltreinvaart te groeien en wordt het een bijna stedelijk 
forensendorp. 

Nu telt Castricum (inclusief Bakkum) ruim 22.000 inwoners met veel 
voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, een gezellig 
winkelcentrum en niet te vergeten de vele restaurants.  
Maar bovenal is Castricum aantrekkelijk en bekend vanwege haar 
schitterende bossen en duingebied met natuurlijk het strand en de 
zee. ’s Zomers is het dan ook gezellig druk in het dorp. 
 
 
De Protestantse Gemeente in Castricum (www.PKCastricum.nl/) 
 
Geschiedenis 
 

De Hervormde Gemeente van Castricum heeft een geschiedenis die al 
bij de Reformatie begint. Toen werd de oude Dorpskerk overgedragen 
aan de hervormden. Omdat Castricum lang een klein dorp bleef werd de 
Hervormde Gemeente pas in 1861 zelfstandig. Daarnaast is er het 
gemeentecentrum 'De Schakel', waarin extra vergaderruimte 
beschikbaar is.  

De Gereformeerde Kerk heeft een kortere geschiedenis. 
Vanaf 1931 is er sprake van een zelfstandige kerk in 
Castricum, die al in 1920 over een eigen gebouw 

beschikte. Ook in deze kerk is vanaf 1950 het ledental sterk gestegen. 
Daarom werd in 1954 een nieuw gebouw in gebruik genomen, de 
Maranathakerk. In 1978 werd dit gebouw multifunctioneel door de 
uitbreiding met een ontmoetingsruimte en vergaderruimten. 

Protestantse 
Kerk Castricum  
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In de jaren zeventig begon de samenwerking tussen de Gereformeerde Kerk en de 
Hervormde Gemeente. Er werd aan regelmatige kanselruil gedaan, een predikant voor het 
gezamenlijke jeugd- en jongerenpastoraat werd samen betaald en veel activiteiten werden 
samengevoegd. De samenwerking werd steeds intensiever, verschillende werkgroepen 
werden samengevoegd. Begin jaren negentig werden de kerkenraden samengevoegd. 
Deze laatste constructie was geen lang leven beschoren. De gezamenlijke kerkenraad viel 
uit elkaar en het Samen op Weg proces kwam tot stilstand. 

Enige tijd daarna is het samenwerkingsproces gelukkig weer op gang gekomen. 
Aanvankelijk waren het vooral werkgroepen die integreerden, later volgde de kerkenraad 
zelf. Ook de werving van nieuwe predikanten werd gezamenlijk aangepakt. Dit heeft 
uiteindelijk geresulteerd in een echte fusie - mede op basis van de landelijke PKN-fusie – 
op 1 januari 2006. Om verwarring met de burgerlijke gemeente te voorkomen, noemen 
wij onszelf Protestantse Kerk Castricum. 
Dat betekende het samenkomen van twee tradities en drie gebouwen (2 kerkgebouwen 
en de Schakel). Zoekend naar verbinding, geven en nemen, winnen en verliezen, is in 
2011 vijf jaar na de fusie een gezamenlijk profiel opgesteld. 
 
 
Leven vanuit de kracht van een droom 
(www.pkcastricum.nl/upload/documenten/wiezijnwijsept201pdf) 
 
Hoe divers onze gemeenschap ook is in haar opvattingen over geloven, gezamenlijkheid 
is er zeker ook. Het gevoel dat we ‘als de kleuren van een regenboog’ bij elkaar horen, 
geeft een sterke binding en bepaalt voor een groot deel onze cultuur. Daarnaast willen we 
ook gericht zijn op de omgeving, het dorp, andere kerken en culturen.  
 
Onze drie gebouwen Dorpskerk, Maranathakerk en de Schakel verschillen in maat en 
vorm, sfeer en ouderdom. Dit maakt diversiteit in gebruik mogelijk. Maar ondanks de 

verschillen zijn in alle gebouwen zaken aanwezig die we als 
kenmerkend voor onze gemeenschap zien. 
De ruimtes maken een gastvrij ontvangst mogelijk; 
drempelloos, letterlijk en figuurlijk. Iedereen die wil meedoen, 
is welkom. Er is ruimte voor samen vieren, zingen, bidden. En 
een apart plekje voor het opsteken van een kaarsje en een 
moment van stilte voor jezelf. De paaskaars als voortdurend 
symbool van Gods aanwezigheid 
als licht in de duisternis. 

Betekenisvolle kleuren en bloemen. Bloemen om weg te geven 
aan mensen die we speciaal willen noemen. Een 
gedachtenisboek, een gastenboek, het doopvont, een 
opengeslagen Bijbel etc. Maar ook Kunst in de Kerk inspireert 
en toont ons een verfrissende kijk op de werkelijkheid.  
Onze gebouwen geven mogelijkheden voor gebruik voor meer 
dan alleen kerkdiensten. Zij bieden ruimtes voor 
vergaderingen, cursussen, gesprekken, kindernevendiensten, musicals, (orgel)concerten 
en informele ontmoetingen. De technische voorzieningen en communicatiemiddelen zijn 
passend bij de eisen van deze tijd. En graag ontvangen we ook andere activiteiten vanuit 
de eigen gemeenschap of vanuit het dorp, wanneer die op enigerlei wijze recht doen aan 
onze bedoelingen van kerkzijn.  

 
Met erkenning en gebruikmaking van al die talenten in onze gemeente kunnen we samen 
veel voor elkaar brengen. Er wordt veel pastoraat tussen “gewone” gemeenteleden 
gedaan, b.v. binnen de cantorij, het liturgiekoor, Connection, Erile of zomaar in de 
wandelgangen. 
 
Binnen onze gemeenschap streven we naar openheid, ook naar elkaar. Dat betekent ook 
dat we open willen staan voor initiatieven van iedereen, die vorm wil geven aan onze 
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gezamenlijke bedoelingen. Dat maakt een veelheid aan activiteiten mogelijk: van vesper 
tot Taizé; van traditionele diensten tot experimentele, van maaltijden tot verteldiensten  
 
Binnen de kerk wordt veel ‘werk’ verzet door heel veel vrijwilligers. Zij werken als 
partners binnen onze gemeenschap. 
Als Protestantse Kerk in Castricum willen we echter open staan naar de samenleving om 
ons heen. Ook daar zoeken en vinden we partners met wie we samenwerken. Soms om 
een actie vorm te geven, in andere gevallen om samen en van elkaar te leren. Met 
sommige partners werken we structureel samen, met andere incidenteel. 
Allereerst vinden we onze partners in de landelijke, kerkelijke verbanden waar we deel 
van uit maken: de landelijke kerk PKN en de classis Haarlem. Het zijn verbanden waarin 
pastores elkaar ontmoeten, maar die ook een ontmoetingsplaats bieden voor 
ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en jongerenwerkers.  
Lokaal, in Castricum werken we binnen de Raad van Kerken samen met de Rooms 
Katholieke parochie ‘de Goede Herder’ en met de Evangelie Gemeente. In samenwerking 
worden ieder jaar veel cursussen, vespers en oecumenische diensten gerealiseerd 
(www.rvkcastricum.nl) 
In de zorginstellingen GGZ Dijk en Duin, en de verzorgingshuizen Santmark en Boogaert 
doen de pastores in deze zorginstellingen mee in het rooster van vieringen en zijn 
vrijwilligers betrokken bij diverse activiteiten. 
Met de andere kerken in de gemeente Castricum nemen we deel aan het Noodfonds 
waaruit steun wordt gegeven aan de minst draagkrachtigen in onze gemeente. 
De Diaconale Reiscommissie Castricum – Heiloo verzorgt reizen voor ouderen.  
De werkgroep Cluj-MKD Castricum ondersteunt het medisch kinderdagverblijf Bethania in 
Cluj-Napoca, Roemenië. 
 
 
Vieringen 
 
Uiteraard behoren de zondagse vieringen tot de hoogtepunten van ons kerkzijn. Daar we 
over twee kerkgebouwen beschikken, wordt maandelijks afwisselend een reguliere viering 
plaats in één van de twee kerkgebouwen gehouden. Dat geeft de ruimte om in het andere 
kerkgebouw bijzondere vieringen te houden, zoals Gezinsvieringen (maandelijks), Taizé 
vieringen, Verhalen vieringen en Iona vieringen. 
 
 
Organisatie 
 
In onze gemeente zijn één fulltime predikant (was tot 1 september 2014  twee 
predikanten met in totaal 1.6 fte), een pastoraal werker met een aanstelling van 50% en 
tot voor kort een jeugdwerker met een aanstelling van 14,4 uur actief.  
 
Wij werken volgens een werkgroepen organisatie. De 
werkgroepen zijn de ruggengraat van onze gemeente. Zo is er 
een werkgroep Pastoraat, een Pastoraal Team, een College van 
Kerkrentmeesters, een College van Diakenen, een werkgroep 
Bezinning, een werkgroep Vieringen, een werkgroep 
Communicatie, een commissie Kunst in de Kerk en een 
Ouderlingenberaad. En natuurlijk zijn er de koren, het 
Liturgiekoor, de Cantorij en het Jongerenkoor Erile. 
Verschillende werkgroepen hebben ook weer sub-werkgroepen. 
Zo heeft bijvoorbeeld het College van Diakenen de sub-
werkgroepen Samenlevingsdiaconaat, ZWO, Autodienst, 
Ouderencontactgroep, Diaconale Reiscommissie, Cluj - Medisch Kinderdagverblijf en de 
werkgroep Bloemengroet. 
 
De werkgroep pastoraat is bezig aan een vernieuwingsslag. Nu is ons dorp nog in twee 
delen verdeeld. Onder leiding van blokvoorzitters worden door contactpersonen 
bezoeken afgelegd bij gemeenteleden. Er zijn 839 pastorale eenheden. Aparte aandacht 



Profielschets	Protestantse	Kerk	Castricum	 4	 	
	

gaat uit naar de twee verzorgingshuizen in Castricum waar de pastoraal werker 
verantwoordelijk is voor de pastorale zorg. 
 
Leeftijd Doop leden Belijdende 

leden 
Overig 

geregistreerd 
Totaal 

Van 0 t/m 12 jaar 48 11% 0 0% 19 8% 67 5% 

Van 13 t/m 19 jaar 51 12% 0 0% 17 7% 68 5% 

Van 20 t/m 29 jaar 57 13% 3 0% 16 7% 76 6% 

Van 30 t/m 50 jaar 111 25% 25 4% 39 16% 175 13% 

51 jaar en ouder 173 39% 593 95% 148 62% 914 70% 

Totaal 440 100% 621 100% 239 100% 1300 100% 

 
In de nieuwe opzet wordt de blok- en wijkstructuur losgelaten en zal er een centraal 
pastoraal meldpunt worden gecreëerd van waaruit de pastorale zorg wordt 
gecoördineerd. 
Daarnaast zijn er vele plaatsen waar mensen pastoraat geven en ontvangen; overal waar 
leden van onze gemeente samenkomen en verbonden zijn met elkaar. 
Daartoe willen wij een ontmoetingskerk zijn, waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en 
daarin wellicht ook God ontmoeten. Contact, aandacht en verbinding zijn daarin 
kernwoorden. In onze kerkelijke gemeente zijn veel ‘kerkplekken’ die plaats van 
ontmoeting kunnen zijn en waar ‘samen zijn’ en ‘samen doen’ mogelijk is. 
 
 
Actueel 
 
In het recente verleden heeft de PKC moeilijkheden gekend. Helaas heeft de kerkenraad 
zich onlangs genoodzaakt gezien om afscheid te nemen van de jeugdwerker. Dat heeft 
littekens nagelaten. 
Evenals overal elders in het land vergrijst onze gemeente. Daarom is besloten om op 
termijn één van de twee kerkgebouwen af te stoten en de kerkelijke activiteiten onder één 
dak samen te brengen. De kerkenraad heeft een commissie samengesteld, die in goed 
overleg met de gemeente deze ingrijpende wijziging in ons kerkzijn voorbereidt. 
 
 


