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Voorwoord

 
Uit liefde voor jou.

Deze tekst hoort bij de foto op de voorpagina. Het is het campagnebeeld van
de werelddiaconaatcollecte op 9 april voor Moldavië.
Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel
inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen
alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben,
willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn. Daarom worden
jongeren getraind om ouderen te helpen. 
Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat minder alleen!
De foto is een krachtig en indringend beeld, dat meer zegt dan woorden.
 
Uit liefde voor jou.

 
Wij wensen u en jullie allen goede Paasdagen.
 
De redactie
 
 
 
 
 
Afbeelding voorpagina:
Diaconale collecte op 9 april: Moldavië. Bron KiA.
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Ter overweging

                                                                               Alles komt goed?
 
                                                                Als de wereld stopt met draaien
                                                                En je hart alleen maar bloedt                                   
                                                                Leg je hoofd maar op mijn schouder
                                                                Alles komt, alles komt, alles komt goed
  
Het was het themalied van the Passion 2022: ‘alles komt goed’. Oorspronkelijk geschreven door Jaap Reesema maar
in the Passion gezongen door Soy Kroon (Jezus). Ik ben persoonlijk geen fan van het musical-genre en ook met
The Passion heb ik niet zoveel. Maar het is bewonderenswaardig en hoopvol dat het lijdensverhaal van Jezus Christus
in deze vorm zo’n groot publiek kan aanspreken. Dat het concept naar meer smaakt is vorig jaar wel gebleken.
Verschillende kerken in Nederland deden mee met hun eigen Passion, inclusief verlicht kruis. Er was vorig jaar zelfs een
speciale Hemelvaarteditie. De populariteit onderstreept dat het verhaal van Jezus het waard is om keer op keer verteld
te worden. Dat kan in allerlei vormen en the Passion is één van die vormen.
 
Alles komt goed. Het zou de samenvatting van het Paasevangelie kunnen zijn. Het zou zelfs wel een hele compacte
geloofsbelijdenis kunnen zijn. Het is de hoop waaruit we leven. Het Licht van Christus waarvan we geloven dat het
onze donkerste duisternis overwint. Alles komt goed. Het ontroert me als ik deze sterke geloofsovertuiging tegenkom in
het pastoraat. Vooral in situaties waar alle hoop vervlogen lijkt te zijn. En dan nog zo krachtig kunnen zeggen:
‘alles komt goed’. Dan heb je een rotsvast geloof, toch?
 
In de praktijk gaat het vaak anders. Als je diep in de put zit klinkt het eerder ‘waar ben je, God?’ dan ‘alles komt goed’.
En dan helpt een dominee die zegt ‘alles komt goed’ ook niet echt. Uit eigen ervaring weet ik dat de boodschap
‘alles komt goed’ dan helemaal niet binnenkomt. Sterker nog: ik voelde me niet serieus genomen in mijn situatie.
Ik zat diep in het Kyrie en mijn gesprekspartner probeerde me het Gloria in te trekken. Goedbedoeld, maar zonder
positief effect. Ik had op dat moment meer behoefte aan iemand die naast me in de put kwam zitten dan aan
iemand die me van bovenaf de boodschap van het Licht kwam verkondigen.
 
Alles komt goed. Het is de hoopvolle paasboodschap die we week na week verkondigen in de kerk. Met de Paaskaars
als sprekende getuige: een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Maar het is voor mij ook een boodschap die vraagt om
tact. De kerk is voor mij een plek waar je mag komen zoals je bent, waar wonden aangeraakt mogen worden, waar je
verhaal gehoord mag worden en we elkaar aan tafel mogen aanvaarden in onze gebrokenheid. Mede-lijden kan dan
ook erg heilzaam en bevrijdend zijn. En dan zal je merken, de opstanding volgt dan vanzelf. Alles komt goed!
 
ds. Rik Willemsen

Bron: ANP
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Kerkdiensten in de Dorpskerk

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op
Omroep Castricum (FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN, XS4ALL, Telfort kanaal 1159 en T-mobile kanaal 2149).
Zie ook www.omroepcastricum.nl
De live-stream video-uitzending is te volgen via www.pkcastricum.nl

    8 april          Paaswake          
    21.30    Pastor Eveline Masetti

    9 april          Pasen
    10.00     Ds. Rik Willemsen
                   M.m.v. Connection                  
                   1e collecte: Werelddiaconaat: Moldavië
                   2e collecte: Kerkelijk beheer
 
 16 april 
    10.00     Ds. Rik Willemsen 
                  1e collecte: Noodfonds
                  2e collecte: Kerkelijk beheer
 
 23 april 
    10.00     Ds. K. Bras, Haarlem          Opening expositie
                  M.m.v. het Liturgiekoor
                  1e collecte: Stichting WOL
                  2e collecte: Kerkelijk beheer 
 
 30 april 
    10.00     Ds. Bert Appers                  
                  1e collecte: Asmik
                  2e collecte: Kerkelijk beheer               

    2 april         6e zondag van de 40-dagen tijd         
                         Palmpasen
    10.00     Pastor Eveline Masetti           met kinderdienst     
                  1e collecte: Noodhulp (Ethiopië)
                  2e collecte: Kinderen en jongeren (Nederland)

    3 april          Avondgebed Goede Week
    19.00     Voorbereid door de Taizë-groep                       
                 
    4 april          Avondgebed Goede Week
    19.00     Voorbereid door de Werkgroep Groene Kerk   
            
    5 april          Avondgebed Goede Week
    19.00     Voorbereid door de Witte Duif      
                 
    6 april          Witte Donderdag      Maaltijd van de Heer
    19.00     Ds. Rik Willemsen
                   M.m.v. de Cantorij
                   1e collecte: Straatkinderen Kathmandu
                   2e collecte: Kerkelijk beheer

    7 april          Goede Vrijdag          
    19.00     Pastor Eveline Masetti
                   M.m.v. het Liturgiekoor
 

Gemeenschapsvieringen Dijk en Duin

 In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'

   2 april               
    10.00 uur         Pastor Anton Huisman
                             m.m.v. het Naaldkoor
                             uit Santpoort-Noord

   7 april                  Goede Vrijdag  
    19.00 uur         Ds. Angelique Rijlaarsdam en
                             Pastor Anton Huisman

   9 april                  Paasmorgen  
    10.00 uur         Ds. Angelique Rijlaarsdam en
                             Pastor Anton Huisman
 
 23 april               
    10.00 uur          Ds. Angelique Rijlaarsdam                       
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Bij de diensten in april
In de maand maart hebben we ons met het thema
‘aan tafel’ voorbereid op Pasen. In april voegen we ons
weer naar het oecumenisch leesrooster en horen we de
overbekende verhalen van intocht, ondergang en
opstanding.

Op zondag 2 april vieren we met elkaar Palmpasen.
Hosanna voor de Zoon van David, klinkt het als
Matteüs 21: 1 - 11 gelezen wordt. De kinderen van de
kinderdienst maken deze ochtend de traditionele
palmpasenstokken in De Schakel. De tieners van de
Teens Group helpen mee in de voorbereiding en
organisatie.
 
In de Stille Week is er dagelijks een viermoment,
voorbereid door verschillende groepen. Waar mogelijk
zullen we de staties van de expositie ‘kruisweg’ inzetten.
Op maandag 3 april heeft het gebedsmoment de vorm
van het Taizé avondgebed. We kijken dan naar de eerste
statie: de veroordeling van Jezus.
Dinsdag 4 april wordt het gebedsmoment aangeboden
door de werkgroep Groene Kerk, rondom de vijfde statie:
Simon van Cyrene draagt het kruis.
Het gebedsmoment van woensdag 5 april wordt geleid
door de Witte Duif en wordt gehouden rondom de zesde
statie: Veronica veegt het gezicht van Jezus af.
De spanning neemt toe als we ons op donderdag 6 april 
verplaatsen naar de hof van Getsemane. Jezus weet dat
het moment van zijn overlevering nadert.
In Matteüs 26: 30 - 46a voelen we de angst en het verdriet
bij Jezus. Zijn eenzaamheid wordt onderstreept doordat
het zijn trouwe metgezellen niet lukt om wakker te blijven
tijdens de wacht. Jezus staat er alleen voor. We delen in
deze eenzame nacht door met elkaar brood te breken en
wijn uit te schenken, zoals ook Hij deed in de nacht van
zijn overlevering. De Cantorij ondersteunt ons muzikaal.
Op Goede Vrijdag, 7 april, wordt het Passieverhaal
muzikaal verteld door het Liturgiekoor in een uitvoering
van het Paasoratorium ‘het lam dat ons doet leven’.
Een prachtig muziekstuk voor piano, orgel, trompet en
vierstemmig koor dat op ontroerende wijze het verhaal
van Jezus’ passie bezingt. Het wordt donker in de kerk,
de aanloop naar Stille Zaterdag.
Het licht gaat weer schijnen in de Paasnacht, die we op
zaterdag 8 april vieren. Een viering van licht en water.
We delen met elkaar het licht en er is de mogelijkheid om
de eigen doop te gedenken. Hiermee maken we met
elkaar de reis door het duister naar het licht.

Paasmorgen wordt op zondag 9 april in gloriastemming
gevierd met gospelkoor Connection. Ook de kinderen
van de kinderkerk zijn er weer bij. We horen het
Paasevangelie naar Matteüs 28: 1 - 10. We horen hier
andere details dan de gebruikelijke lezing uit Johannes.
De bevrijdende boodschap van Pasen blijft echter
onveranderd: de Heer is waarlijk opgestaan!
 
Na de opstanding gaat het verhaal verder.
Jezus verschijnt aan zijn leerlingen in Matteüs 28: 16 - 20,
het tekstgedeelte dat centraal staat op zondag 16 april.
Er gaat een sterke zendingsboodschap uit van de
woorden van Jezus. Klinken deze woorden ook door in
ons kerkelijk leven vandaag de dag? Dat is de vraag.
In de week voorafgaand aan deze zondag gaan we met
elkaar in gesprek over deze woorden.
Zie elders in dit blad de uitnodiging voor deze
voorbereidingsbijeenkomst (pagina 10).
 
De kruiswegexpositie van de veertigdagentijd is nog maar
een paar weken achter de rug en er dient zich alweer
een nieuwe expositie aan: ‘Ken mijn naam’ van
kunstenaar Henk Pietersma.
Op zondag 23 april wordt deze expositie geopend.
Gastvoorganger is ds. Kick Bras uit Haarlem en op het
leesrooster staat Johannes 21: 1 - 14, het derde
verschijningsverhaal van Jezus dat Johannes beschrijft.
Het verhaal op het meer waar Jezus letterlijk suggereert
om het eens helemaal over een andere boeg te gooien.
 
De laatste zondag van de maand is in handen van ons
gemeentelid ds. Bert Appers. Bert schrijft over deze dienst:
De aangegeven lezingen voor zondag 30 april cirkelen
rondom Psalm 23 en Johannes 10 en daarmee rondom
Hem, die de Goede Herder is. Maar direct gaat het bij mij
werken: hoe is het met onze herders/ onze leiders/ onze
overheid en overheden? En hoe gaat dat wereldwijd?
Dus wil ik ook lezen Ezechiël 34 over herders die alleen
zichzelf weiden, die zichzelf op het oog hebben of die
‘de oorlog leren’?  Het is ‘hete stof’.
Kijkt u maar vast voor deze dienst de grote en kleine
wereld in. En vergeet uzelf niet. Hoe doe ik dat?
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Uit de kerkenraad
Samenvatting van de kerkenraad van 23 februari 2023
 
Een aantal liederen uit de 40-dagen tijd vormt de
opening van deze vergadering. We mochten in groepjes
van twee ons favoriete lied kiezen: een korte maar
wezenlijke ontmoeting met een mede-kerkenraadslid. 
Daarna ontstond een mooi gesprek met
Angelique Rijlaarsdam, geestelijk verzorger van Parnassia
en onze gast. Geïnspireerd vertelde ze over haar werk,
over de keuzes die ze moet maken als het erom gaat wie
het meeste zorg nodig heeft, de ambulante cliënten of zij
die zijn opgenomen. Ze is blij met de gespreksgroepen
over zingeving. In de organisatie is meer aandacht
ontstaan voor het moreel beraad over ethische kwesties,
¨wat is het goede handelen¨. Heel belangrijke thematiek
in deze tijd. De aandacht vanuit de PKC ervaart
Angelique als verbindend: gemeenteleden die werken als
vrijwilliger in de organisatie. Ze ontvangen van ons het
tijdschrift de Open Deur en de Paaskaars. Ook vertelde
Angelique over het komende poëziefestival. We hadden
nog wel wat langer kunnen praten over het zo belangrijke
werk van de geestelijke verzorging! We hebben haar veel
zegen op haar werk toegewenst.
 
Voordat ¨Een nieuwe fase¨ in Over en Weer werd
gepubliceerd- zoals u allemaal hebt kunnen lezen in het
maart nummer- zijn er gesprekken gevoerd met mensen
uit onze gemeente en met mensen van de Witte Duif.
Het waren over het algemeen positieve ontmoetingen,
waarbij ook pijnlijke gevoelens boven kwamen.
Belangrijk is nu onze ogen en oren open te houden voor
verdere reacties en signalen.
Nogmaals werd unaniem uitgesproken dat we met elkaar
verder willen gaan: er komt een ¨follow up¨. 
Op het moment van schrijven hebben we inmiddels een
aantal schriftelijke en mondelinge reacties gehad.
We komen hier uiteraard op terug en zullen met
betrokkenen in gesprek gaan.
 
Onze pastores namen ons in gedachten mee in hun
werk. Zo lichtten zij vanuit verschillende situaties de
verdeling van het pastoraat aan ons toe. In principe is ds.
Rik Willemsen voor de gemeenteleden tot 80 jaar en onze
ouderenpastor Eveline Masetti voor de mensen vanaf 80
jaar. Natuurlijk zijn er uitzonderingen mogelijk, maar dit is
de afspraak. De kerkenraad stemt hier van harte mee in.
Elders vindt u in deze Over en Weer een verdere
toelichting (pagina 7).
 
Dat we een actieve kerkgemeenschap zijn, dat is heel fijn
om te constateren! Alle werkgroepen en colleges hadden
veel te melden! Ik schets wat grote lijnen.

De kerkapp begint te lopen en op 12 maart is de aftrap
met een feestelijk samenzijn. Als u de app nog niet hebt
gedownload, kunt u het altijd nog doen! Er zullen ook
¨besloten¨ appgroepen ontstaan: daar hebben alleen
betrokkenen toegang. 
De vespers in de Goede Week zijn mooi ingevuld, met als
thema enkele kruiswegstaties. Deze hangen al in de kerk,
heel bijzonder!
Als u op het kerkhof gaat kijken bij de liturgische tuin, dan
ziet u dat de werkgroep Groene Kerk  hard aan het werk
is. Van harte aanbevolen!
 
Er zijn mooie berichten vanuit Kind en Kerk: in de
40-dagen tijd brengen zij ¨aan tafel¨ dichterbij, door een
tafel te dekken voor in de kerk. Ook de groep van de
tieners is actief en groeit! 
 
Het College van Diakenen roept ons nogmaals op om
opmerkzaam te zijn op mensen die hulp nodig hebben,
juist ook financiële hulp. 
Het pastoraat vraagt intense aandacht van onze
pastores. Ook hierbij geldt dat wij als gemeenteleden
ogen en oren open moeten houden en zorgelijke situaties
mogen melden als dat nodig is.
De werkgroep pastoraat denkt na over hoe wij de
onderlinge contacten kunnen versterken en met elkaar
volhouden. De actie ¨aan tafel¨ loopt, de groepen zijn
verdeeld en in de komende weken zullen veel
gemeenteleden elkaar ¨ergens¨ ontmoeten.
Een prachtige manier om tot een echt gesprek te komen!

Infrarood panelen in de ontmoetingsruimte zouden een
oplossing moeten zijn voor de hoge stookkosten voor de
Open Kerk. Daarnaast zullen we deze zomer bespreken
hoe we het volgende winterseizoen vorm geven aan de
Open Kerk. Hierbij wordt een balans gezocht tussen de
Open Kerk als uiting van ¨kerk in het dorp¨ en onze
ambitie om Groene Kerk te willen zijn.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe brochure over onze
Dorpskerk en haar gemeente. 
 
Het College van Kerkrentmeesters deelt mee dat op
zondag 26 maart - na de viering - het orgel officieel in
gebruik genomen zal worden. Elders in deze
Over en Weer vindt u het programma (pagina 15).
Ook wordt er gewerkt aan een nieuw vrijwilligersbeleid.
 
vervolg op pagina 7
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vervolg van pagina 6
 
U leest het wel, beste mensen, er gebeurt veel en het
bruist. Het is heel fijn om lid te mogen zijn van een actieve
gemeente! De volgende kerkenraadvergadering is op
30 maart, maar nu alvast kijken we naar de vergadering
van 26 april. Die avond zingt het koor van de Witte Duif
het oratorium :¨Daar is het daglicht¨. Onze vergadering
zal daarom die dag om 17.00 uur aanvangen.

Als sluiting zongen we de favoriet van velen van ons:
lied 538. ¨Een mens te zijn  op aarde, in deze wereldtijd¨.
Een lied wat dichtbij ons allen én de actualiteit staat.
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan nodig ik
u hartelijk uit een van ons of mij aan te spreken.
 
Met vriendelijke groet,

namens de kerkenraad,
Willy Spaans

Werkverdeling
pastores
Vorig jaar rond deze tijd hebben onze pastores
Eveline en Rik zich gebogen over de werkverdeling in de
pastorale contacten.
Er was in Castricum een traditie van een verdeling op
basis van geografische indeling, de zogenaamde
pastorale wijken. Deze verdeling sloot minder goed aan
bij het nieuw gevormde pastoresteam. In het vervullen
van de predikantsvacature is destijds nadrukkelijk
gezocht naar iemand die het pastoraat voor de jongere
generaties in kan vullen.
Eveline heeft een aanstelling als ouderenpastor, passend
bij haar kwaliteiten. Met de komst van Rik hebben we dus
de luxe dat ons pastoresteam ingezet kan worden voor
jong en oud, waarbij de beroepskrachten zo goed
mogelijk ingezet kunnen worden op basis van hun
kwaliteiten. Eveline voor pastoraat vanaf 80 jaar en
Rik voor pastoraat van 0-79 jaar.
 
We zijn een jaar verder en hebben de werkwijze in de
kerkenraad geëvalueerd. Daarbij hebben we ook
gesproken over uitzonderingssituaties die zich hebben
voorgedaan. De huidige verdeling blijkt goed te bevallen.
Het geeft Eveline en Rik de ruimte om focus aan te
brengen in de uren die beschikbaar zijn voor pastoraat.
Voor sommige gemeenteleden roept de indeling naar
leeftijd vragen op. Er zijn 80-minners die liever met Eveline
contact hebben en er zijn 80-plussers die liever bezoek
van Rik krijgen. Daar kunnen goede redenen voor zijn.
Er is ruimte om in bijzondere pastorale situaties af te
wijken van de werkverdeling. Eveline en Rik overleggen
dit in goede harmonie.
Wel willen we als kerkenraad benadrukken dat het hier
echt om uitzonderingsgevallen gaat. Een uitzondering
op de regel heeft namelijk direct gevolgen voor andere
pastorale contacten die dan mogelijk blijven liggen.
Zeker bij contacten die veel tijd vragen kan niet
zondermeer afgeweken worden. Denk hierbij aan
intensieve, langlopende pastorale trajecten of uitvaarten.
 
De huidige werkverdeling is voor sommigen te rigide.
Er was in het verleden immers meer ruimte om een pastor
naar keuze te benaderen. Maar de situatie van vandaag
de dag is anders, het team is veranderd en
de samenstelling van de gemeente is anders.
In het belang van de opbouw van de gehele gemeente
ondersteunen we als kerkenraad van harte het spoor dat
vorig jaar is ingezet: pastoraat voor jong en oud.
 
Namens de kerkenraad,
Willy Spaans

Kerkapp
feestelijk van start

Onder zeer ruime belangstelling heeft Willy Spaans op
12 maart de KerkApp feestelijk gelanceerd.
Na de kerkdienst werd niet, zoals te doen gebruikelijk, 
koffie gedronken in de kerk, maar in De Schakel die
feestelijk was opgeleukt. In haar woordje benadrukte
Willy, dat ze hoopt de App gaat bijdragen aan meer
verbinding tussen gemeenteleden onderling.

Om de App toegankelijk te maken voor iedereen is er een
handleiding beschikbaar. Deze kan desgewenst worden
toegestuurd. Mail dan even naar de beheerder van de
App: van.gosliga@ziggo.nl.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vanuit de Pastores 
--------------------------------------------------------------------------------
 

verbinden   luisteren   bloeien

Samen lezen
In november schreven we dat we als pastoresteam
samen een boek zijn gaan lezen: ‘Provocatief pastoraat’.
Dat boek hebben we inmiddels uit.
We hebben het als opbouwend ervaren om niet alleen
praktisch met elkaar samen te werken, maar om ook
inhoudelijk te reflecteren op ons dagelijkse werk.
We zijn ervan overtuigd dat dit ons werk in en voor de
gemeente ten goede komt.
Het boek ‘Provocatief pastoraat’ heeft ons uitgedaagd
aan de slag te gaan met de letterlijke vertaling van het
Latijnse woord ‘provocare’: ‘naar voren roepen’.
Onbewust bleken we al een aantal gesprekstechnieken
in de praktijk te gebruiken. Andere inzichten waren nieuw.
Hoewel de methode ook de nodige vraagtekens bij ons
opriep, heeft het onze pastorale gereedschapskist weer
aangevuld.
 
Het volgende boek dat we
samen gaan lezen is 
‘Het boek van vergeving’,
geschreven door
Desmond Tutu en zijn
dochter Mpho.
De wens om te vergeven of
om vergeven te worden
komen we regelmatig tegen
in het veld, meestal in pijnlijke
gezins- of familiesituaties.
Maar wat is vergeving precies
en hoe werkt het?
Welke rol kunnen we hier 
als pastor bij innemen en wat is de plek voor God in het
vergevingsproces? Daar hopen we meer over te weten te
komen aan de hand van de persoonlijke verhalen die
Desmond en Mpho delen.
In de inleiding schrijven ze prikkelend over vergeving:
‘het is een simpel proces maar gemakkelijk is het niet’.
De eerste leeservaringen leren ons dat dit niet een boek is
waarbij we aan de zijlijn kunnen blijven staan. De spiegels
die voorgehouden worden laten ons ook nadenken over
vergeving en vergeven worden in onze eigen levens.
Een boeiende weg om met elkaar te gaan dus.

Pastoraat
U en jij kunt direct contact opnemen met de pastores
Rik en Eveline voor een gesprek, vraag of informatie.
Maak er gebruik van! Stap over de innerlijke drempel en
zoek contact in deze moeilijke tijd. Het delen van het
persoonlijke verhaal kan ruimte geven en licht laten
schijnen op de situatie.
Wij zijn telefonisch en via mail bereikbaar.
De contactgegevens staan op de laatste pagina.  
 
Open Kerk
De kerk is iedere donderdag en vrijdag open voor
mensen die even een moment van verstilling zoeken en
een kaars willen aansteken of behoefte hebben aan
ontmoeting en gesprek.
De kerk is iedere donderdag open van 10.00 - 12.00
en iedere vrijdag van 10.30 - 12.30 uur.
Tevens is er gelegenheid om voorbeden op te schrijven
die we tijdens de dienst op zondag in gebed brengen.
Wie wil er op donderdag of vrijdag het team van de
Open kerk versterken? Graag een mailtje of telefoontje
naar Rik of Eveline.
Zie voor gegevens achterop Over en Weer.
 
Ontmoetingsplaats voor lotgenoten
van een overleden partner
Bijeenkomst lotgenotencontact
Datum: donderdag 11 mei 2023
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Plaats: De Schakel
 
Wandelen geeft zin en richting
Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende
derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar
Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen
op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de
wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema
gaan of we verdiepen ons in een (geloofs) vraag.
 
vervolg op pagina 9
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vervolg van pagina 8
 
Stilte-verdiepingswandeling
Samen in stilte wandelen. Onderweg genieten van de
ruisende bladeren, de weidse uitzichten en het ritme van
de natuur. En af en toe even stilstaan voor een oefening
of een verdiepingsvraag. Na afloop van de wandeling is
er de mogelijkheid om samen ervaringen te delen.
Wees van harte welkom om de kracht van het samen in
stilte wandelen, verdiepingsvragen en rust te ervaren.
Zin in een wandel ervaring?
Eveline is te bereiken via telefoon 06 10571560, Whatsapp
of E-mail evelinemasetti@pkcastricum.nl
Rik is te bereiken telefoon 06 19847998, Whatsapp
of E-mail predikant@pkcastricum.nl
 
Lectio Divina: wat God de lezer vandaag wil zeggen
Iedere eerste vrijdag van de maand in De Schakel van
13.00 - 14.30 uur.
De eerste volgende bijeenkomst is op vrijdag 7 april.
 
Beschikbaarheid pastores
Bij afwezigheid van één van de pastores kunt u contact
opnemen met de andere pastor of met de
pastoraatstelefoon.

Oecumenische
Vrouwengespreksgroep
Iedere 2de donderdagmiddag van de maand komt een
groep vrouwen, katholiek en protestant bij elkaar om te
praten over een speciaal onderwerp. Samen worden
deze onderwerpen uitgezocht. Dat kan over van alles
gaan, waar op dat moment de aandacht naar uit gaat.
Meningen en ervaringen worden uitgewisseld, zodat we
van elkaar kunnen leren.

Vanaf 13.45 uuur staat de thee klaar, in De Schakel, 
zodat we om 14.00 uur kunnen beginnen, we gaan door
tot 16.00 uur.

Onderwerpen zijn altijd onder voorbehoud, er kunnen
wijzigingen plaats vinden.
Donderdag 13 april gaan we in gesprek over:
“Waardig oud worden”.

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

Inlichtingen: Mariet Feijen - Schrickx tel. 655697
                      Annalize Karsten 06-57672164

Kerktuin
Voortgang van de kerktuin
Achter op het kerkhof, tegen de muur, zijn we bezig om
een kerktuin aan te leggen. Het kruisvormige pad is
uitgegraven en van schelpen voorzien. Als eerste zijn rond
half februari Sneeuwklokjes gezet, die de kersttijd afsluiten
en de veertigdagentijd inluiden. Ze worden ook wel
Vastenavondzotjes genoemd.
 
En als alle planten leverbaar waren, zijn de hierna
volgende planten nu geplant:
Advent:
Herfststeenbreek ‘Black Ruby’ met paarsachtig blad als
liturgische kleur van Advent.
Thuja orientalis ‘Aurea Nana’ als verwijzing naar de altijd
groene levensboom. 
Klimop symboliseert onvergankelijkheid en trouw, groen is
de kleur van hoop en leven.
Kerst, kersttijd en Epifanie:
Lievevrouwenbedstro als verwijzing naar een legende dat
Jozef een bedje maakte voor Maria. 
Kerstroos met witte bloemen als verwijzing naar licht
en feest.
Sneeuwklokje als verwijzing naar afsluiting kersttijd en
begin veertigdagentijd.
Veertigdagentijd:
Mierikswortel en cichorei zijn bittere kruiden,
ter herinnering aan de Uittocht uit Egypte.
Vaste judaspenning als verwijzing naar de zilverlingen
die Judas kreeg.
Viooltje labradorica heeft purper blad, liturgische kleur
van bezinning in de veertigdagentijd.
Goede week:
Klein treurwilgje herinnert met zijn treurvorm aan de
kruisiging van Jezus.
Rode anemonen waarbij de rode bloemen verwijzen naar
de bloeddruppels die bij de kruisiging vielen.
Pasen en Paastijd:
Stenen die het lege graf symboliseren.
Steenbreek busseriana en muurbloemen symboliseren
leven dat door ‘stenen en muren’ heen breekt.
Narcis, wildemanskruid en sleutelbloem bloeien rond
Pasen wit en geel. Ze worden paasbloemen genoemd.
Klaverzuring gaat rond Pasen bloeien en wordt
hallelujabloempje genoemd:
de lofzang mag weer klinken.

Namens de werkgroep
Groene Kerk,
Leny Witte - de Raat
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Loop de kruisweg mee op Goede Vrijdag
Bij de opening van de expositie ‘kruisweg’ is verteld dat
het in de Rooms-Katholieke kerk gebruikelijk is om op
Goede Vrijdag met elkaar de kruisweg in de kerk te
lopen. Stil te staan bij de staties en zo als het ware de
kruisweg met Jezus te gaan. We willen deze weg ook in
de Dorpskerk gaan. Op Goede Vrijdag (7 april) om 12.00
uur is er de mogelijkheid om onder leiding van één van
de pastores de kruisweg te bewandelen. Bij elke statie
wordt kort wat verteld maar het grootste deel van de tijd
gaan we de weg in stilte. Met de huidige expositie is dit
een unieke gelegenheid om deze traditie in de Dorpskerk
mee te maken. Loopt u met ons mee?
 
In gesprek met de organisten
Begin maart waren onze vier organisten aanwezig in de
werkgroep vieringen. We bespraken de ervaringen met
het gerestaureerde orgel en andere praktijkervaringen.
De voorbereiding van de diensten wordt als positief
ervaren. De organisten stellen het op prijs om na de
dienst terugkoppeling te krijgen over de muzikale
begeleiding. Verbeterpunten (uiteraard opbouwend)
horen hier ook bij. Gemeentezang staat of valt met een
goede samenwerking tussen organist, voorganger en
gemeente. Dat gaat in de meeste gevallen goed. Een
enkele keer is het zoeken om elkaar te vinden. We
hebben verschillende muzikale mogelijkheden besproken
om het contact tussen organist en gemeente te
verbeteren. Het bewust kunnen kiezen voor orgel dan wel
vleugel is een mogelijkheid die meer ingezet zou kunnen
worden. Er broeit ook een idee om met gemeenteleden in
gesprek te gaan rondom liederen, waarbij de organisten
en pastores samen een muzikaal-pastorale invalshoek
kiezen. Hierover hopelijk later meer!

Vanuit de werkgroep vieringen
Voorbedenboek
We zijn blij dat we de traditie van het voorbedenboek
weer zijn gestart. Gebed is een prachtige manier om met
elkaar verbonden te zijn van hart tot hart. Behalve
voorbeden voor lastige situaties kunnen dit ook
dankgebeden zijn. We zijn er voor elkaar in lief en leed.
Elke zondag ligt het voorbedenboek op de tafel waar ook
de kaarten geschreven kunnen worden. En ook tijdens de
Open Kerk op donderdag en vrijdag is het
voorbedenboek aanwezig. En voor wie thuis meeleeft is er
de mogelijkheid om de voorbeden telefonisch, per mail
of WhatsApp door te geven aan ds. Rik Willemsen of
pastor Eveline Masetti. Genoeg mogelijkheden dus,
van harte aanbevolen!
 
Voorbereiden dienst van 16 april
In verband met Pasen bereiden we niet de tweede maar
de derde dienst van de maand met elkaar voor: zondag
16 april. Een mooie gelegenheid om gemeenteleden te
ontmoeten rondom een Bijbelverhaal. Persoonlijke
leeservaringen te delen en elkaar te inspireren.
We komen bij elkaar op woensdag 12 april van 14.00 uur
tot uiterlijk 15.30 uur in De Schakel en lezen de laatste
woorden uit het Matteüsevangelie: Matteüs 28: 16 - 20.
De verschijning van Jezus op de berg en de uitzending
van de leerlingen. Gebruikelijk is om hier Exodus 34: 4 - 9
naast te lezen, ook een verhaal op een berg.
Letterlijk en figuurlijk een topervaring.
Van harte welkom om mee te lezen! Graag wel even
vooraf opgeven bij ds. Rik Willemsen per mail, telefoon of
WhatsApp.
 
Namens de werkgroep vieringen,
ds. Rik Willemsen.

Maal en Verhaal
Maandag 27 maart 2023 is er weer Maal en Verhaal.
We beginnen in De Schakel om 18.30 uur; de deuren
van De Schakel zijn open vanaf 18.00 uur. Dan kunnen
we weer genieten van het heerlijke eten van Arjan,
luisteren naar een mooi verhaal en elkaar ontmoeten. 
De kosten zijn € 8,00.
Alvast voor de agenda’s: de volgende
Maal en Verhaal is op maandag 24 april.
 
Opgave graag uiterlijk donderdag 23 maart bij Eveline
Masetti, tel. 06-10571560 of per mail:
evelinemasetti@pkcastricum.nl; of bij Han van
Konijnenburg, tel. 658190, email: jtvk@kgk.nl.

Een paar praktische punten:
•   Wilt u, als u verhinderd bent dit tijdig (uiterlijk

donderdag 23 maart) doorgeven. Als u dat vergeet,
dan moeten wij u helaas toch de kosten van de
maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel in prijs
gestegen, dat we anders echt niet uitkomen.

•   Als u zich niet opgegeven hebt, kunt u niet zomaar
aanschuiven.

•   En tenslotte: Als u niet zelfstandig kunt komen, wilt u
dan zelf vervoer regelen?
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Met de PKC naar Veenhuizen (Drenthe)

U I T N O D I G I N G

Met de PKC naar gevangenisdorp Veenhuizen
(Drenthe)
 
In een gesprek met pastor Eveline Masetti over onze roots
ontstond het idee om voor de leden van onze kerk een
dagje uit/ excursie te organiseren naar het dorp waar ik
geboren en opgegroeid ben: Veenhuizen.
Een bijzonder dorp waar u vast weleens van gehoord
hebt of waar u misschien weleens geweest bent.
Het begon in de 19e eeuw als heropvoedingsnederzetting
op Drentse veengronden om bewoners uit grote steden in
de - wat nu heet - Randstad en die in grote armoede
leefden, zgn. paupers, een bed, eten en werk te bieden.
In het boek Het pauperparadijs volgt Suzanna Jansen
vijf generaties van haar familie in dit unieke
heropvoedingsexperiment. Begin 20ste eeuw onderging
de nederzetting een metamorfose tot gevangenisdorp.
Meer hierover zie www.veenhuizenboeit.nl. 
 
Tijdens ons gesprek maakten we de link naar 'pastorale
zorg in vroegere tijden'. Het leek ons leuk om
geïnteresseerden binnen onze kerkelijke gemeente
daarmee kennis te laten maken. Het idee is vervolgens
voorgelegd aan de werkgroep pastoraat die hier positief
op reageerde.
Veel in Veenhuizen herinnert nog aan het verleden.
Kort geleden is door UNESCO aan het dorp de status van
cultureel historisch erfgoed toegekend.
Op het programma staan ook een bezoek met
rondleiding aan het Nationaal Gevangenismuseum,
een rondrit met de zgn. Boevenbus en een bezoek aan
de Koepelkerk en het vierde gesticht: de algemene
begraafplaats. (De te bezoeken locaties zijn toegankelijk
voor rollatorgebruikers.)
 

Op vrijdag 9 juni a.s. bestaat de mogelijkheid om met
een groep gemeenteleden naar Veenhuizen af te reizen.
Graag peilen we door dit bericht de belangstelling
hiervoor. Houdt u wel rekening met een (lange) reis van
ruim twee uur heen en terug, die bij voldoende deelname
per bus zal worden gemaakt. De kosten zullen inclusief
lunch, koffietafel gids en vervoer plm. € 70,-- bedragen
(voorzichtige inschatting). 
Om de reservering in Veenhuizen vast te leggen moeten
we wel op u kunnen rekenen. Ook uw introducés (familie,
vrienden en buren) zijn van harte uitgenodigd voor dit
dagje uit!
 
Aanmelden kan door een mail te sturen naar
eppo.oosterhoff@gmail.com of een appberichtje naar
06 21674790. Geef daarbij aan met hoeveel personen u
mee wilt.
Meldt u aan vóór 5 april a.s., dan vervalt n.l. de optie
voor het bezoek aan het Gevangenismuseum.

met hartelijke groet,
Eppo Oosterhoff,
mede namens pastor Eveline Masetti en
de werkgroep pastoraat

Opbrengst collectes

  5 feb. Werelddiaconaat, KiA Pakistan € 170,30

12 feb. Giro 555 Turkije en Syrië € 318,40

19 feb. Voedselbank IJmond-Noord € 166,40

26 feb. Zambia € 215,05

5 maart Palestina € 156,85

Voor de Diaconie

   
Kerkelijk beheer:
- totaal over februari             € 460,20
- 5 maart                                €   75,45

Lieneke Stieltjes
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Voor de jeugd
Voor de kinderen:
 
We zijn begonnen met het Paasproject ”Aan tafel”.
Er staat een mooi gedekte tafel voor in de kerk.
We volgen de verhalen die ook verteld worden in de
dienst voor de volwassenen, met hetzelfde thema:
“Aan tafel!”
5 maart hebben we gezien dat Jezus juist ook wilde eten
bij mensen die niet zo populair zijn: tollenaars. Dat zijn
mensen die de belastingen moesten innen voor de keizer.
Maar soms vroegen ze veel te veel geld aan de mensen,
en staken dat dan in hun eigen zak.
 
Jezus vindt elk mens belangrijk en gunt iedereen een
kans om zijn leven te beteren. Daarom gaat Hij ook met
tollenaars aan tafel en vertelt hen ook over Zijn Vader in
de hemel en wat Die van alle mensen vraagt: eerlijk zijn
en goed zijn voor elkaar! En Hij vergeeft ons ook als we
soms toch nog fouten maken.
We hebben papieren servetten mooi gemaakt en
daarmee de tafel in de kerk versierd.
Elke zondag komt er iets bij de tafel, wat past bij het
verhaal wat dan verteld wordt in de kerk.
Tijdens de kinderdienst op 19 maart hebben we het
gehad over de voetwassing. 
 
2 april is het Palmpasen en dan gaan we Palmpasen-
stokken maken in De Schakel. Graag daarvoor je
opgeven bij Esther (zie uitnodiging).
9 april is het echt Paasfeest en dan steken we het LICHT
aan. Ook weer een kinderviering dan!
Tot ziens bij al deze gebeurtenissen.

Voor de tieners:
 
We hebben in de bijeenkomst van februari gebrainstormd over wat we met Pasen zouden willen doen. Daar kwam
uitrollen, dat we graag iets voor Oekraïense leeftijdgenoten zouden willen organiseren.
Dat gaan we doen op 2e Paasdag, 10 april van 11.00 – 14.30 uur.
Dan gaan we samen lunchen en spelletjes doen waarin ook paaschallenges zijn verwerkt. En we nodigen Oekraïense
tieners uit om mee te doen.
Verder hebben we over vasten gepraat en wat dat voor ons kan betekenen. We hebben allemaal een vastendoel
op een groot papier geschreven, waar we aan willen werken. En we houden elkaar via whatsapp op de hoogte of
dat ook lukt.
Vrijdag 10 maart is een aantal van ons naar een event in Haarlem geweest. Ze hebben lekker staan swingen en
hoorden mooie persoonlijke verhalen van de bandleden over hun eigen manier van christen zijn.
 
De volgende tieneravond is vrijdag 24 maart om 19.30 uur in de Basement.
2 april komt ieder die dat wil meehelpen met paasstokken maken.
2e Paasdag 10 april, van 11.00 – 14.30 uur is dus de Paaslunch.
 
Ik hoop jullie allemaal weer snel te zien!
 
Namens wg Jeugd, marjanQ
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Raad van Kerken
Castricum
Op Goede Vrijdag 7 april zal het Liturgiekoor o.l.v.
Jelle Jan Klinkert ’s avonds om 21.00 uur in de Dorpskerk
het Paasoratorium ‘Het Lam dat ons doet leven’
uitvoeren. Pastor is Eveline Masetti.
 
Het is een muziekstuk voor piano, orgel, trompet en
vierstemmig koor dat op ontroerende wijze het verhaal
van Jezus’ passie bezingt met Bijbelteksten en liedteksten
van Ria Borkent, op muziek gezet door Dirk Zwart.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Het Taizé-avondgebed
wordt iedere week gehouden op maandagavond van
19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk. 
We komen in stilte binnen en zitten rondom de Paaskaars.
Er zijn mensen die wekelijks komen, mensen die op voor
hen speciale momenten komen, maar ook gewoon
nieuwsgierigen. De liturgie is altijd hetzelfde opgebouwd.
Er is een Psalmlezing en een Bijbellezing. De lezingen
komen uit het oecumenisch leesrooster voor de volgende
zondag. En er is stilte. Ieder die dat wil, kan een lichtje
aansteken bij wijze van gebed.
Jong en oud, iedereen is welkom.

De MeditatieKring
is maandelijks in de Dorpskerk o.l.v. ds. Bert Appers. 
Bijeenkomst: vrijdagmiddag 21 april 2023
Inloop 14.45 uur; meditatie 15.15 – 16.15 uur

Op 25 maart wordt er
in en bij de
Ter Coulsterkerk in
Heiloo een passiondag
georganiseerd.
Er is een leuk kinderen/
gezinsprogramma! 
Voor de kinder-
voorstelling van tevoren
kaarten bestellen via 
thepassion40daagse.nl.
Mochten er gezinnen
zijn die dit moeilijker
kunnen betalen dan
zijn er bij de kerk
gratis kaarten. 
Voor volwassenen is er gelegenheid voor het aansteken
van een kaarsje, een praatje, een kaartje schrijven, kopje
koffie, iets lekkers enz. Wij zien uit naar de passiondag
UIT LIEFDE VOOR JOU! Wees Welkom!

Opgave via ons e-mailadres: info@rvkcastricum.nl
Bij voorkeur de bijdrage in de onkosten storten op
bankrekening NL69 RABO 0311 9665 27 t.n.v. Raad van
Kerken Castricum, onder vermelding van naam en het
desbetreffende programmaonderdeel

Hanneke Klinkert, voorzitter RvK Castricum
Kijk op onze website voor nieuws: www.rvkcastricum.nl

In april brengt het projectkoor van De Witte Duif twee
maal het oratorium "Daar is het daglicht" ten gehore.
Dit zal zijn op zondag 23 April om 16.00 uur in de
Protestantse Kerk te Limmen (Zuidkerkenlaan 25) en
op woensdag 26 april om 20.00 uur in de Dorpskerk
van Castricum (Kerkpad 1). Het oratorium biedt ook
bezoekers gelegenheid om mee te zingen.
 
Het oratorium is gecomponeerd door Chris van Bruggen,
Anneke van der Heide en Peter Rippen op teksten van
Michael Steehouder. 
In het oratorium worden schepping en verrijzenis sterk
met elkaar verbonden. Zoals de schepping Gods
antwoord is op de chaos en de leegte van ‘in den
beginne’, zo is Christus’ opstanding het antwoord op de
chaos en leegte die zijn dood naliet. Schepping en
opstanding zijn onze houvast tegen chaos en leegte.
In ‘Daar is het daglicht’ verrijst vanuit chaos en leegte
het Licht.
 
De schepping wordt bezongen in zes trefwoorden:
Licht, Adem, Mensen, Aarde, Vuur en Water.
De vier oer-elementen zijn erin te herkennen (lucht,
aarde, vuur en water). Het zevende deel gaat over de
Verrijzenis. Hierin wordt niet alleen het verrijzenisverhaal
zelf verteld, maar ook het Emmaüsverhaal.
(Voor de beschrijving is gebruik gemaakt van:
Kerkliedwiki.nl)
 
U bent van harte welkom. Reserveren is niet nodig.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oratorium 
'Daar is het daglicht'
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Diaconale collectes in april
2 april: Ethiopië, Noodhulp en rampenpreventie
Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig
getroffen door langdurige droogte en heftige regenval.
Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken
daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van
Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen
vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en
nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen.
Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze
kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen
met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder
kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt
                                                                            
6 april: Straatkinderen van Kathmandu (Nepal)
Vandaag collecteren we jongeren in Nepal.
De werkloosheid in Nepal is, vooral op het platteland,
erg hoog. Daarom zijn er ook veel jongeren op straat te
vinden. Jongeren vertrekken daarom naar India, Maleisië
of de Golfstaten. Daar werken ze onder slechte
arbeidsomstandigheden tegen een laag loon.
Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van deze inkomsten.
Samen met lokale partnerorganisaties creëert
Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren
werkgelegenheid, zodat jongeren in hun eigen omgeving
een toekomst kunnen opbouwen. De jongeren krijgen
bijvoorbeeld een vakopleiding, hulp bij het opstarten van
een pluimveebedrijf of naaiatelier, of ondersteuning bij
het vinden van een stageplek. Ook worden zij in contact
gebracht met afnemers of werkgevers. Helpt u mee om
jongeren in Nepal een toekomstperspectief te bieden?
 
9 april: Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen
(Werelddiaconaat)
Door de economische situatie in Moldavië zien veel
mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te
zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen
voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen
nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt
kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen.
Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen
zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren,
die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun
verhaal terecht kunnen. Met de opbrengst van deze
collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor
kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee?           
 
16 april: Noodfonds
De kerken van Castricum, Limmen en de Protestantse
Gemeente Uitgeest/Akersloot hebben gezamenlijk een
Noodfonds opgericht om voor mensen die een acuut
financieel probleem hebben te kunnen helpen. Zo heeft
het Noodfonds voor een gezin een wasmachine
aangeschaft en voor een ander noodgeval gezorgd dat
er de juiste vloerbedekking gekocht kon worden.

Op dit moment worden er ook mensen ondersteund bij
de energiecrisis.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 april: WOL Stichting Limmen
In 2006 zijn wij (de stichting WOL en onze lokale partner
DSF) begonnen met de realisatie van onderwijscomplex
Zoodo in Ouahigouya, de hoofdstad van de provincie
Yatenga in Burkina Faso. Doel van het complex is het
uitbreiden van de onderwijsmogelijkheden in de
provincie Yatenga en het verbeteren van de kwaliteit van
het onderwijs. Onderwijscomplex Zoodo behoort tot de
scholen met de beste resultaten van de provincie. Wij
willen graag dat dit zo blijft, maar als particuliere school,
die alleen moet rond zien te komen van de schoolgelden
van leerlingen, is dat een grote opgave.
Onderwijskwaliteit is voor een groot deel afhankelijk van
de competenties van het personeel. Daarom investeert
WOL jaarlijks in ondersteuning van het personeel door
scholing, beloning en onderwijsondersteunende
middelen.
 
30 april: Stichting Asmik in Armenië
De doelstelling van de Stichting Asmik en het het MTA
(Mobiele Team Asmik) is om arme jonge mensen met
een verstandelijke en/of lichamelijke beperking thuis te
bezoeken en hen zodanig hulp te verlenen dat hun
kwaliteit van leven in een latere fase significant toeneemt.
Inmiddels is ook de Stichting Wilde Ganzen gaan
deelnemen in het project.
Vanwege het succes van het project
heeft de overkoepelende organisatie
van MTA besloten het project uit
te breiden naar andere regio’s.
Zoals o.a. het inrichten van een snoezelruimte
in het tehuis Nor Kharberd (foto: de snoezelruimte).

Als u niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te
komen, zijn uw giften van harte welkom op bankrekening
NL22 RABO 0311 9699 92 t.n.v. Diaconie.
Vermeldt u wel even voor welk(e) project(en) u doneert.
Mocht u overwegen een legaat voor de diaconie na te
laten, neemt u dan contact op met één van
de diakenen.

 Onderwijscomplex Zoodo: bibliotheek
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Vanuit het College van Kerkrentmeesters
Jaarrekening 2022
Voor 2022 was een exploitatieverlies van € 6.700 begroot.
Het resultaat was uiteindelijk positief € 16.243.
Dit was het gevolg van meevallende VVB inkomsten en
lagere energiekosten door teruggaaf van
energiebelasting door de Belastingdienst en verrekening
van door de energieleverancier in 2021 te veel in
rekening gebrachte energiekosten. Wederom een teken
van gedragenheid door onze kerkelijke gemeente.
Het CvK is akkoord gegaan met de voorlopige cijfers.
De Jaarrekening 2022 wordt op 30 maart aan de
kerkenraad voorgelegd ter voorlopige goedkeuring.
Na controle door de kascommissie kan de jaarrekening
in de kerkenraadsvergadering van 25 mei 2023 voor
definitieve goedkeuring geagendeerd worden.
 
Vieren dat de restauratie van het orgel en renovatie
van de glas in lood ramen is voltooid.
In de Over en Weer van februari verzochten wij u om de
datum van 26 maart vast in uw agenda te noteren.
Via de media worden ook belangstellende bewoners van
ons dorp en daarbuiten uitgenodigd. Op deze dag vindt
nà de viering en de koffie met een traktatie de publieke
overdracht plaats van ons unieke orgel uit 1740 alsmede
van de gerestaureerde glas in lood ramen.
De restauratie van beide projecten is begonnen in mei
vorig jaar. In maart waren beide projecten gereed.
Het orgel klinkt weer vol en harmonieus. De ramen zien er
helder en mooi uit. Reden om er even op feestelijke wijze
bij stil te staan. Het programma ziet er als volgt uit:
 

•   Welkom
•   Sleutel overdracht door Erik Winkel van

Flentrop Orgelbouw B.V.
•   Zingen

         
•   Toelichting door de orgel adviseur Cees van der Poel

          -  Verschillende orgelklanken laten horen
          -  Demonstreren werking blaasbalg
 

•   Filmpje over beide gerestaureerde projecten
•   Toelichting door de heer Roel Hildebrand van de

Glazenier uit Alkmaar
 

•   Concert op het orgel door de intonateur Jan Spijker
met solist Toon Renssen op de Viola di Gamba
 

•   Afronding
•   Zingen
•   Ca. 12.45 uur gelegenheid om met elkaar

een glaasje fris of wijn te drinken.
 

Verwarming van het kerkgebouw
In de ontmoetingsruimte worden binnenkort enkele
infrarode panelen aangebracht. Hiermee is er zowel bij
het koffiedrinken na de viering als op de open dagen een
directere warmte van bovenaf voelbaar en voelt het
comfortabeler aan. Terwijl de stookkosten vanwege geen
gebruik van de centrale verwarming niet onverantwoord
hoger zullen uitvallen.
Eind van de maand maart wordt er op de zolder van het
schip en het koor een isolatiedeken aangebracht.
Daardoor vindt er minder warmteverlies plaats tussen de
kieren van het plafond. Er wordt als het ware een deken
om ons heen gewikkeld.
 
Nieuwe fietsrekken op de oude begraafplaats
Door de burgerlijke gemeente zijn er inmiddels nieuwe
fietsrekken op de oude begraafplaats neergezet.
De oude voldeden niet meer. Met de nieuwe eigentijdse
fietsrekken kunnen de fietsen op praktische wijze in de
fietsrekken worden geparkeerd. Een verbetering waarvoor
wij de gemeente zeer erkentelijk zijn.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Frans van Meggelen

Kerkbalans 2023

Mededeling over automatische incassobetalingen
Kerkbalans 2023
 
Door onvoorziene omstandigheden konden de
automatische incassobetalingen van de maand februari
nog niet worden geïnd. Dit is gebeurd rond 10 maart.
De automatische incassobetalingen voor de maand
maart worden volgens planning tegen het eind van de
maand maart geïnd. Dit betekent dat in maart de
automatische betalingen van februari en maart van uw
rekening kunnen worden afgeschreven.
Voor alle duidelijkheid: er verandert niets aan het
automatisch incasseren van het totale bedrag dat u voor
2023 heeft toegezegd.
Ik hoop dat deze toelichting misverstanden voorkomt.
 
Eldert Boersma
Coördinator Kerkbalans
Ejmboersma999@gmail.com
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Om te gedenken
Op 8 februari overleed in de leeftijd van 68 jaar
 
Christina Maria van Wijk – Becker (Christa)
 
Een vrije vogel – een vrije geest.
Zo is Christa te typeren.
Opgegroeid in de jaren 60
was die vrijheid haar bij gebleven.
Ze kon genieten van zon, zee
en zand: in Castricum en op
vakantie aan de Franse zuidkust.
 
Tijdens haar studie aan de academie voor lichamelijke
opvoeding leerde ze Ed kennen. Christa en Ed zijn in hun
studietijd getrouwd en kregen al snel kinderen. Ze werd
geconfronteerd met de ongelijkheid tussen getrouwde en
ongetrouwde vrouwen op de arbeidsmarkt. Iets dat ze
niet kon accepteren. Gelijkwaardigheid, met name voor
vrouwen, is iets waar ze zich altijd voor heeft ingezet.
 
Christa heeft gewerkt als docente lichamelijke opvoeding
en was actief in hockey en zwemmen. Toen haar knieën
het begaven en werken niet meer kon, kwam er eerst een
volkstuin en later ging ze samen met Ed bridge spelen.

Behalve sport, vakantie en vrijheid is het gezin altijd erg
belangrijk geweest voor Christa. Bij het afscheid staken
Ed en de kleinkinderen kaarsen aan de paaskaars aan,
als teken van blijvende verbondenheid.
 
Tijdens het ziekteproces is Christa altijd nuchter en
realistisch gebleven. In haar berusting en acceptatie
was ze haar naasten soms een stap voor. Ze heeft haar
afscheid zelf vormgegeven met de familie en is
teruggegeven aan de aarde op een plek die ze zelf
uitkoos. Tijdens het afscheid is een passend gedicht
voorgelezen, afkomstig uit de Dominicuskerk:
 
          Boven waar de golven breken
          Kun je vliegen als een vogel         
          En God weet een land ontdekken         
          Waar je vrij mag zijn voorgoed.

Dat Ed, de kinderen en kleinkinderen zich gesteund en
gedragen mogen weten door Gods belofte van vrijheid
waar Christa in voortleeft.
 
ds. Rik Willemsen

Op de kaart staat een ijsvogel.
Een ijsvogel staat voor doorzettings-
vermogen en vertrouwen op een
goede afloop ondanks tegenspoed.
Dit metafoor sluit naadloos aan
bij het leven van Jos. 
 
Op 18 juli 1936 werd
 
Jozina Klazina van de Wetering - Potter, Jos,
 
geboren in een arbeidersgezin te Hansweert.
Haar vader was sluiswachter-getijden man en ze
woonden vlakbij de sluis. Haar moeder was veel ziek.
Jos zorgde voor haar moeder. De oorlog brak aan.
Het was een zware tijd en er was weinig. Het gezin raakte
hun huis kwijt door een bominslag.
Een tweede gebeurtenis was de watersnoodramp 1953.
Twee trauma’s die haar leven getekend hebben.
 

Jos kwam te werken bij de Zweedse bank in de Spuistraat
en leerde Hans kennen. Jos deed administratief werk en
werd een zogenaamd bankstelletje met Hans. 
In 1965 trouwden ze en werden gezegend met een zoon
en een dochter. 
Het geloof was een rode draad door het leven van Jos.
Ze is diaken geweest in de Maranathakerk, was lid van
de cantorij en betrokken bij de Vrouwenbond.
 
De ijsvogel spreidde zaterdag 18 februari haar vleugels
en verdween boven de eindeloze zee.  
Donderdag 23 februari hebben we in de kerk in besloten
kring afscheid genomen van Jos.
 
We bidden Hans, de kinderen en kleinkinderen troost,
nabijheid en liefde toe. 
 
Pastor Eveline Masetti
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Om te gedenken

Zaterdag 4 maart is op de leeftijd van 74 jaar overleden
 
Frederik Verschoor, Fred. 
 
Bovenaan de kaart staat de tekst:
 
          Het anker is gelicht,
          de zeilen zijn gehesen. 
          De koers is gezet,
          behouden vaart, schipper!  
 
Fred Verschoor was een man met een gouden hart,
sociaal, betrokken, maar kon ook soms een mopperkont
zijn. Hij heeft altijd hard gewerkt om voor zijn gezin te
zorgen. Hij heeft veel mensen (gevraagd of ongevraagd)
van advies voorzien of hun juist verder geholpen, of dat
nu zakelijk of privé was.
Zijn werk was ook een passie waar hij trots over kon
vertellen. Oud-collega’s vertellen dat zijn loyaliteit,
persoonlijkheid en zijn zakelijk inzicht het verschil
maakten. Er werd hard gewerkt maar ook veel gelachen.
En Fred stond echt voor zijn mensen.
Hij kon in gezelschappen ook soms de kat uit de boom
kijken, maar was tegelijkertijd ook echt een man die van
gezelligheid hield. Een bak koffie, en daarna lekker aan
de borrel. Samen met zijn vrouw Anneke een echte
levensgenieter. Thuis, maar ook op vakantie genieten van
het leven.

De zeilboot en het zeilen was echt zijn passie. In de winter
op de vrijdag klussen en schilderen, en in de zomer erop
uit richting Friesland om te zeilen. Daar was hij misschien
wel het meest gelukkig met Anneke. Na zijn pensioen was
de jachthaven de plek waar je Fred vaak vond. Hij kwam
thuis met mooie verhalen en genoot van het werk en de
mensen daar.
 
De laatste dertien jaar van zijn leven verliep wel totaal
anders dan verwacht en gehoopt.
Hij hoopte nog een aantal keer een mooie zeiltocht
ergens op de wereld te kunnen maken. Helaas door
Corona kon dat niet en ook het afgelopen half jaar niet
vanwege wat perikelen rond zijn gezondheid.
 
Maandag 13 maart hebben we afscheid genomen
tijdens een dankdienst voor het leven in de Dorpskerk. We
herinneren Fred Verschoor als een loyale man, recht door
zee, sociaal en had een gouden hart.
 
We bidden Anneke, de kinderen en kleinkinderen Gods
troost, bemoediging en liefde toe.
 
Pastor Eveline Masetti

Op 27 februari is in de leeftijd van 87 jaar overleden
 
Geertje Tiesinga – Scheepstra (Gé)
 
Gé woonde al enige tijd met haar man Rikus in
De Santmark. Hoewel er steeds meer aan gezondheid
ingeleverd moest worden was het overlijden toch
onverwacht. Dankbaar kijkt de familie terug op een rijk
leven. Een leven waar Rikus het overgrote deel haar grote
liefde mocht zijn. In 2015 vierde het echtpaar Tiesinga
hun diamanten huwelijk.
 
Na de verhuizing naar Castricum in 1979 werd Gé al snel
bekend als ‘de vrouw van’. Rikus was als
groepscommandant van de rijkspolitie jarenlang een
bekend gezicht in Castricum. Gé ontfermde zich over de
belangrijke taak om het gezin een stabiele basis te
bieden. Dat ging haar goed af. Met liefde en toewijding
was ze de spil van het gezin met drie dochters.
Ondanks de prominente positie van Rikus was Gé
bescheiden en relatief onopvallend. Doe maar gewoon,
dan doe je al gek genoeg.
 

Op de kaart staan woorden van Toon Hermans:
 
          Sterven doe je niet ineens,
          maar af en toe een beetje.         
          En alle beetjes die je stierf,         
          ’t is vreemd, maar die vergeet je.         
          Het is je dikwijls zelf ontgaan,         
          je zegt ik ben wat moe.         
          Maar op een keer dan ben je
          aan je laatste beetje toe 
 
 
We wensen Rikus, de kinderen en kleinkinderen
Gods kracht, licht en vrede toe.
 
ds. Rik Willemsen

Bron: symbolischschikken.nl
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Kunst in de kerk

                                                                   de lêste adam
 
     LAATSTE ADAM
     In een lange stille stoet     
     brachten wij het lichaam naar de plaats terug
     waar ooit zijn oorsprong was
     bij het luiden van de laatste klok
     heb ik een glimp van zijn onsterfelijkheid gezien
  

Werkgroep 
Ouderen Contact
Op 7 maart kwamen we weer bij elkaar in De Schakel.
Toen we binnenkwamen keken we onze ogen uit, want
de grote zaal was omgetoverd in een expositieruimte met
prachtige middeleeuwse schilderijen en kalligrafische
kunstwerken. Daar waren Hetty Kienhuis en
Wim de Goede, gekleed in middeleeuws schilders tenue,
om ons te vertellen over hun passie: schilderen en
kalligraferen met materialen en gereedschappen die
omstreeks 1400 gebruikt werden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om de beurt vertelde Hetty en Wim over het tot stand
komen van hun kunstwerken.
Wim vertelde over de opbouw van een schilderij, de
“penselen”, over het maken van verf in die tijd en welke
onderwerpen er geschilderd werden.
Hetty vertelde over hun kostuums, het kalligraferen op
perkament en de rol van vrouwen.
Met de door hen geschilderde taferelen kregen we een
mooi beeld hoe er in die tijd geschilderd werd.
Tussen de verhalen speelden ze middeleeuwse muziek.
Nanda Kaandorp sloot zich met harp bij Hetty [luit] en
Wim [viola da gamba] aan en met z’n drieën lieten ze
ons iedere keer van prachtige muziek genieten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was een bijzonder mooie middag, waarbij iedereen
geïnteresseerd luisterde en vragen stelde.
We hoorden veel lovende woorden van onze gasten en
Marga heeft de kunstenaars hartelijk bedankt.
 
Op de volgende bijeenkomst gaan we een [vrolijke] film
kijken. Dat zal zijn op dinsdagmiddag 4 april in
De Schakel en begint om 14.30 uur.
 
Marieke Meijer

Op zondag 23 april wordt in aanwezigheid van de
kunstenaar tijdens de viering de expositie van
Henk Pietersma geopend met als thema “Ken Mijn Naam”
.
In deze tentoonstelling zullen een 25-tal werken getoond
worden, die gemaakt zijn naar aanleiding van de
benamingen die in de Bijbel aan Jezus worden gegeven.
‘Als Jezus aan zijn leerlingen vraagt: ‘Wie zeggen de
mensen dat ik ben? (Marcus 8: 27) wil hij weten hoe er
over hem gedacht wordt.
De vraag die hij meteen daarna stelt, prikkelde hem
persoonlijk: ‘Wie ben ik volgens jou?’
Op deze indringende vraag geeft Pietersma antwoord
met behulp van zijn schilderijen (2018 – 2020) en de
woorden die hij er als reflectie aan toevoegde.
 
De geëxposeerde werken zijn in 2018 – 2020 gemaakt
met acrylverf op paneel. In een deel van de werken zijn
andere materialen verwerkt, zoals lood, leisteen en
koperdraad
 
De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met
zondag 25 juni 2023.
 
Namens de kunstcommissie,
Frans van Meggelen
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Bedankt

Hartelijk dank voor de bloemen en de lijst met namen.
Met Janny gaat het inmiddels beter.
 
Groeten, 
Peter Richters

Op zondag 8 januari bracht Hans Witte mij een prachtig
boeket bloemen. Daarbij de woorden van Rik en de
namen van veel kerkgangers. Het heeft mij goed gedaan
en van de kleurige bloemen heb ik lange tijd genoten.
Inmiddels ben ik weer 'op de been' en hersteld van een
breuk in mijn bekken.
 
Hartelijke groet,
Joke de Lange
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen die ik na
de kerkdienst mocht ontvangen.
En voor de mooie kaart met namen van zoveel mensen
die ik kende van vroeger. Dat doet een mens goed.
 
Corrie Nijenhuis
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aan alle gemeenteleden een hartelijke dank voor
de mooie bos bloemen met de kaart die wij afgelopen
zondag mochten ontvangen. Wij zijn daar heel blij mee.

Vriendelijke groeten en tot ziens,
Bas Alderliesten en Joke van Beelen
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Adressen en personen

Predikant:
Ds. Rik Willemsen
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
06 19847998
predikant@pkcastricum.nl

Telefonisch te bereiken op
werkdagen behalve op maandag
(vaste vrije dag).
 
Pastor:
Pastor Eveline Masetti 
Pastoraat vanaf 80 jaar
06 10571560
evelinemasetti@pkcastricum.nl

Werkzaam op: maandag,
donderdag en vrijdag voor 0,6 fte.

Gebouwen:
Dorpskerk / Kerkhof
      Kerkpad 1
      (0251) 657139

De Schakel
      Kerkpad 3
      (0251) 296714
 
Beheer 
      Pieter Verveer
      06 13712925
     
beheerderdorpskerk@pkcastricum.nl

Kerkelijk Bureau:
voor het doorgeven van verhuizing,
wijziging mailadres, geboorten,
huwelijk / partnerschap, overlijden,
en registratie van abonnementen
Over en Weer.
      Elly Ravestein
      Piet Heinlaan 35
      1901 WL  Castricum
      (0251) 674410
      kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Website P. K. Castricum:
www.pkcastricum.nl
Webredactie : 
webredactie@pkcastricum.nl
 
Facebook:
facebook.com/PKCastricum

Kerkenraad:
Voorzitter: Willy Spaans
(0251) 836835
Scriba:      Ria Ritzema
(0251) 654428
kerkenraad@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum
 
College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter (a.i.): Frans van Meggelen
(0251) 658434
Secretaris:         Henk van der Leest
06 33716138
cvkerkrentmeesters@pkcastricum.nl
Postbus 104, 1900 AC Castricum
 
College van Diakenen:
Voorzitter (a.i): Johan Streefland
Secretaris: Mineke Ramaker – Cretier
cvdiakenen@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

Werkgroep Jeugd en Jongeren:
Contactpersoon:
      jeugdouderling Marjan Quaak
      06 12643366    
wgjeugdenjongeren@pkcastricum.nl

Werkgroep Vieringen
Contactpersoon Ria Ritzema
(0251) 654428
ria@ritzema.org
 
Werkgroep Publiciteit en
Communicatie
Contactpersoon: vacant
 
Werkgroep Groene Kerk
Contactpersoon: Martin Tromp
(0251) 674325
martin_tromp@hotmail.com
 
Raad van Kerken
Contactpersoon: Hanneke Klinkert
(0251) 652456
info@rvkcastricum.nl
www.rvkcastricum.nl

Beeld en Geluid:
      Henk Meijer
      06 55824737
Beeld&Geluid@pkcastricum.nl

Pastoraat:
Pastoraat Telefoon
06 47217410
(voor vragen en meldingen van
pastorale aard;
tevens voor informatie over de
Protestantse Kerk Castricum)
 
Werkgroep Pastoraat
wgpastoraat@pkcastricum.nl
Voorzitter: IJmte van Gosliga
06 50236206
 
Pastoraal ouderling
Anja van der Wiel
(0251) 652693

Bankrekeningen:
Kerkrentmeesters
NL26 INGB 0000 2228 46
NL96 RABO 0311 9031 85

Collectebonnen
NL88 INGB 0002 2746 38
t.n.v. Protestantse Gemeente 
Castricum,
onder vermelding van het gewenste
aantal kaarten

Diaconie
NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58

Stichtingen:
St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43

Autodienst:
Voor vervoer van en naar
de Dorpskerk:
      Willy Spaans, 
      (0251) 836835

Vertrouwenspersoon PKC
Peter Smid
06 46018168
JP.Smid@gmail.com


