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Voorwoord
 
De start van dit nieuwe kalenderjaar was ook het moment waarop de
samenstelling van de kerkenraad veranderde. In een feestelijke dienst op 
8 januari werd van vertrouwde gezichten afscheid genomen en werden
anderen (opnieuw) bevestigd in het ambt. Op pagina 6 leest en ziet u daar
meer over en u kunt daar ook de volledige samenstelling van de nieuwe
kerkenraad vinden.

De veertigdagentijd komt er aan en dat merkt u ook in deze editie van
Over en Weer. Allereerst wordt, zoals ieder jaar, de 40-dagen kalender
aangekondigd en in de rubriek 'vanuit de pastores' kunt u lezen over een
nieuw initiatief,  'Aan tafel'. Dit sluit aan bij het jaarthema en de invulling die
daar aan is gegeven tijdens de startzondag. Meer informatie op pagina 8.

In de bijdrage van de Werkgroep Vieringen wordt uw aandacht gevraagd
voor de introductie van de  bijbelvertaling NBV21. Dominee Rik Willemsen
geeft een toelichting over de wijze waarop deze bijbelvertaling zal worden
ingepast in onze vieringen (pagina 7).  

U merkt het, u krijgt weer een gevarieerd nummer voorgeschoteld waarin wij
ook terugkijken op de herdertjestocht en de kerstmaaltijd. Veel leesplezier.
 
De redactie
 
Afbeelding voorpagina:
Geef onderdak aan armen en vluchtelingen
Bron KiA, afbeeldingen uit Ethiopië

Diaconale collecte 26 februari: Zambia. Bron KerkinActie
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Ter overweging
Wijsheid
 
Ter inspiratie een klein verhaal over een oude wijze rabbi, die aan zijn leerlingen vroeg:
‘Hoe kun je het moment bepalen, waarop de nacht ten einde is en de dag begint?’
‘Is het ’t moment als je uit de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden?’ vroeg een van zijn leerlingen.
‘Neen’, zei de rabbi.
‘Is het als je van verre een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden?’ vroeg een ander.
‘Neen’, zei de rabbi.
‘Maar wat dan?’ vroegen de leerlingen.
‘Het is: als je in het gezicht van een mens kunt kijken en daarin je zuster of je broeder ziet. Tot dat moment is de nacht
nog bij ons’.
 
Met wijs bedoel ik niet de kennis uit de boeken, maar de wijsheid van het leven zoals de oude, wijze rabbi. Wijs zijn is
niet de antwoorden weten op vragen, maar op zoek te gaan naar antwoorden door situaties en nieuwe wegen
bewandelen en de wijsheid te delen. Wijsheid komt van God, de bron van liefde lezen we in de Bijbel.
 
N.a.v. Marcus 6,1 - 6

Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. 
Toen de sabbat was aangebroken, gaf Hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en
zeiden: ‘Waar haalt Hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die Hem gegeven is? En dan die wonderen die
zijn handen tot stand brengen! 
Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn
zussen niet hier bij ons?’ En ze namen aanstoot aan Hem. 
Jezus zei tegen hen: ‘Een profeet wordt overal erkend behalve in zijn vaderstad, onder zijn verwanten en huisgenoten.
’ Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat Hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. Hij stond
verbaasd over hun ongeloof.
 
 
Ik houd van mensen die kunnen twijfelen en zich afvragen: ‘Wat is wijsheid (in dit geval)?’ Ze gaan bij zichzelf te rade.
Ze gaan ook bij anderen hun licht opsteken, tijdgenoten, maar ook mensen van vroeger. Ook mensen die ons
toespreken vanuit de verhalen van de Bijbel. Alles komt neer op communicatie, op relatie. Je verrijkt elkaar door
het uitwisselen van je twijfels en van wat je gevonden hebt aan wijsheid. Het zijn soms goudkorreltjes.
 
Eens heb ik geleerd dat wijsheid geen vaststaande overtuiging is, of een mening in beton gegoten. Ik heb geleerd dat
wijsheid eerder een instrument is, een werktuig om iets moois te kunnen maken. De mens wordt – als het ware – een
ambachtsman die met wijsheid te werk gaat, ontwerpend, bouwend, beschermend, gericht op anderen. Met het oog
op die nieuwe wereld van God die die Bijbel het Rijk van God noemt.
 
Vaak worden meningen wél in beton gegoten, we komen het tegen. En als je het maar lang genoeg herhaalt dan
wordt het ook nog door veel mensen gezien als ‘waarheid’. Herhaal maar dat ‘verkiezingen gestolen’ zijn en, al zijn de
omstandigheden al totaal anders, er blijven mensen die het voor ‘waar’ aannemen. Daarom alleen al is twijfel zo
belangrijk om met wijsheid de werkelijkheid te bekijken.
 
Aan een bestaan waarin je ‘wijs’ met alles wilt omgaan, moeten we constant de wijze verhalen, de wijze aanwijzingen,
maar ook het voorbeeld van wijze mensen, koesteren en ze ons ‘leidend principe’ laten zijn. We maken dan deel uit
van een groot netwerk, zowel van deze tijd als ook in de geschiedenis. We bouwen nu eenmaal voort op ‘wijze
mensen’. Zij leren ons naar wijsheid te handelen.
 
Ga op weg met een open hart en laat je inspireren en verrassen door Wijsheid.
 
Pastor Eveline Masetti
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Kerkdiensten in de Dorpskerk
 29 januari          
    10.00   Pastor Eveline Masetti
                m.m.v. het Liturgiekoor
                1e collecte: Diaconie
                2e collecte: Kinderen, jongeren
                                    (Nederland, Sirkelslag)
 
   5 februari          zondag Werelddiaconaat         
    10.00   Ds. Angelique Rijlaarsdam       met kinderdienst
                1e collecte: Werelddiaconaat (Pakistan)
                2e collecte: Kerkelijk beheer
 
 12 februari          
    10.00   Ds. Rik Willemsen
                Maaltijd van de Heer
                1e collecte: Noodhulp Ethiopië
                2e collecte: Kerkelijk beheer
 

 19 februari          
    10.00   Pastor Eveline Masetti
                1e collecte: Voedselbank
                2e collecte: Kerkelijk beheer

 26 februari         1e zondag van de 40-dagen tijd          
    10.00   Ds. Rik Willemsen          opening expositie
                M.m.v. het Liturgiekoor          
                1e collecte: Zending (Zambia)
                2e collecte: Kerkelijk beheer
 
   5 maart         2e zondag van de 40-dagen tijd          
    10.00   Pastor Eveline Masetti          met kinderdienst
                M.m.v. het Liturgiekoor          
                1e collecte: Zending Palestina
                2e collecte: Kerkelijk beheer

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

Gemeenschapsvieringen Dijk en Duin

 In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'

   5 februari    
    10.00 uur          Pastor Anton Huisman
                              m.m.v. de Cantorij van de PKCastricum
    
 19 februari    
    10.00 uur          Ds. Angelique Rijlaarsdam   
 
   5 maart               
    10.00 uur          Pastor Anton Huisman         
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Bij de diensten in februari

Op zondag 5 februari staat Matteüs 5: 13 - 16 op het
rooster, met de bekende oproep om zout en licht te zijn.
Als je je indenkt welke mensen zich onder het publiek van
Jezus bevonden kan je je bijna niet voorstellen dat juist zij
zout van de aarde en licht in de wereld genoemd
worden. Kreupelen, lammen, stumpers. Zout en licht. 
De wereld omgekeerd.
Paulus maakt in 1 Korinthiers 2: 1 - 5 ook gebruik van
zo’n omkering. De kracht van God als tegenover van
menselijke wijsheid. Boeiende lezingen, maar misschien
verrast Angelique Rijlaarsdam ons met andere lezingen.
Het is weer de eerste zondag van de maand dus er is
weer kinderdienst voor de basisschoolleeftijd en oppas
voor de allerkleinsten.
 
We luisteren verder naar de Bergrede op
zondag 12 februari, als Matteüs 5: 17 - 26 gelezen wordt.
We horen de lezing uit de nieuwste Bijbelvertaling NBV21,
die we vanaf deze zondag als standaardvertaling binnen
de PKC zullen hanteren. In de bijdrage vanuit de
werkgroep vieringen leest u hier meer over. In dit gedeelte
van de Bergrede spreekt Jezus over de Wet van Israël.
Blijkbaar is er twijfel over hoe Jezus zich tot die wetten
verhoudt. Is er met de komst van Jezus een nieuw begin
en kan de Wet van tafel geveegd worden? Of ligt het
genuanceerder? Kan een nieuwe vertaalvondst uit de
NBV21 ons hierbij verder helpen? We vieren deze zondag
met elkaar de Maaltijd van de Heer.

Op zondag 19 februari horen we Matteüs 5: 33 - 48,
een aantal losse uitspraken die te maken hebben met
volmaaktheid. Een eigenschap die het nastreven waard
is. De losse uitspraken laten de hoorder voelen dat de
volmaaktheid waar Jezus over spreekt schuurt met het
eigen gevoel. Iemand de andere wang toekeren als je
geslagen wordt? Je vijanden liefhebben?
Het zijn controversiële uitspraken op de laatste zondag
voordat de veertigdagentijd begint.
 
De eerste zondag van de veertigdagentijd valt dit jaar op
zondag 26 februari. We pakken het doorgaande verhaal
van Matteüs op dat we met de doop in de Jordaan
hebben verlaten. Direct na de doop gaat Jezus de
woestijn in en krijgt hij te maken met verzoekingen.
We horen dit verhaal uit Matteüs 4: 1 - 11.
We thematiseren in deze dienst het begrip ‘verzoeking’ en
denken na wat het betekent als we bidden ‘leid ons niet
in verzoeking’ in het onze Vader. Kan dat wel, God die
ons in verzoeking leidt? Of is dit een vertaalfout, zoals
Paus Franciscus vindt? In deze dienst wordt de
kruiswegexpositie van Philip Frans Hanses geopend,
waarover elders in dit blad meer te lezen is.

In februari maken we de overgang van de kerstperiode naar de paaskring. We horen op deze zondagen de
overbekende woorden uit de Bergrede, één van de meest geciteerde toespraken ter wereld.
Dit jaar wordt de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs naast de Bergrede gesuggereerd. De verbinding tussen de
woorden van Jezus en de brief van Paulus is ‘wijsheid’, waarbij Gods wijsheid toch echt iets anders blijkt te zijn dan
ons aardse begrip van wijsheid.

KerkApp in voorbereiding

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nadat de Kerkenraad eind vorig jaar heeft besloten om
de KerkApp in te voeren is een voorbereidingsgroep
hiermee aan de slag gegaan. Dat verloopt allemaal
voorspoedig. Op dit moment wordt de App ingericht en
gereed gemaakt voor gebruik.

Zodra de App voor iedereen beschikbaar is wordt u
hierover geïnformeerd. Vervolgens zullen er
bijeenkomsten worden georganiseerd over het gebruik
van de App.
Ons streven is dat iedereen van dit nieuwe
communicatiemiddel gebruik kan maken.

De voorbereidingsgroep,
Arnold Faber, Eldert Boersma en Eppo Oosterhof
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Uit de kerkenraad
In een volle kerk heeft op 8 januari 2023 een
¨wisseling van de wacht¨ plaats gevonden!  Misschien
was u erbij, of hebt u via het scherm meegekeken.
 
We hebben als gemeente afscheid genomen van
twee trouwe ambstdragers, en ¨nieuwe¨ mensen zijn
bevestigd en benoemd.
Ria Ritzema heeft met goed gekozen woorden
IJmte van Gosliga en Han van Konijnenburg
toegesproken en bedankt voor hun jarenlange inzet en
betrokkenheid.
Ze kregen het Licht mee in de vorm van een kaars.
 
Daarna werden Dick Beutink, Anja van der Wiel en
ondergetekende uitgenodigd, vanuit de gemeente.
Dick wil zijn diaken-schap met twee jaar verlengen en
daar zijn we hem dankbaar voor.
Anja en ik hebben het ja-woord uitgesproken en we
ontvingen de zegen. Voor ons alle drie was dat een
emotioneel moment.
Peter Smid heeft zichzelf voorgesteld als
vertrouwenspersoon binnen de PKC en hij ontving
eveneens de zegen over zijn werk. 
 

Op 12 januari, tijdens een korte kerkenraadsvergadering,
heeft IJmte de voorzittershamer overgedragen.
We hebben met elkaar geproost op het nieuwe jaar en
we hebben IJmte en Han uitgezwaaid.
We gaan verder in de volgende samenstelling:
 

•   Willy Spaans: ouderling-voorzitter
•   Ria Ritzema: ouderling-scriba
•   Rik Willemsen: predikant
•   Eveline Masetti: ouderling-kerkelijk werker
•   Robert Goede: ouderling-kerkrentmeester
•   Anja van der Wiel: pastoraal ouderling
•   Marjan Quaak: jeugdouderling
•   Dick Beutick: diaken
•   Martin Tromp: diaken
•   Arnold Faber: tijdelijk adviseur beleid

 
Het moderamen vergaderde daarna om de kerkenraad
van 26 januari voor te bereiden.
 
Willy Spaans
 
 
Op de foto's de overdracht van de voorzittershamer 
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Vanuit de werkgroep vieringen
Introductie Bijbelvertaling NBV21
Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we elke week de Bijbel in
onze eigen taal lezen. Maar een goede Bijbelvertaling
maken is echt een vak apart. Je komt dilemma’s tegen
zoals: blijf je dicht bij de grondtekst of is het juist
belangrijker om aan te sluiten bij hedendaags
taalgebruik? Moet de Bijbel eigenlijk makkelijk leesbaar
zijn of mag je de lezer best wat laten kauwen op de tekst?
Dat een vertaling ook discussie op kan roepen merkten
we in 2004, toen in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) het
woord ‘kribbe’ was vervangen door ‘voederbak’ en het
woord ‘melaatsheid’ door ‘huidvraat’. Sommige mensen
hadden moeite om deze geliefde geloofswoorden los te
laten. De meeste wijzigingen werden overigens destijds
omarmd, zoals de vertaling ‘broeders en zusters’ in plaats
van ‘broeders’.
 
De stap van de NBG vertaling uit 1951 naar de NBV van
2004 was een enorme. Direct na het verschijnen werd
aangekondigd dat alle inhoudelijke reacties op de
nieuwe vertaling serieus genomen werden.
Tussen 2017 en 2020 is op basis van deze reacties
gewerkt aan een nieuwere vertaling, die uiteindelijk op
hervormingsdag 2021 is gepresenteerd als ‘NBV21’.
Binnen de PKC hebben we deze nieuwe vertaling destijds
wel aandacht gegeven, maar doordat er vanwege de
Coronabeperkingen geen reguliere kerkdiensten waren,
heeft een officiële introductie van deze nieuwe vertaling
niet plaatsgevonden.
 
De NBV21 is volgens de werkgroep vieringen in meerdere
opzichten een verbetering van de NBV, die op dit
moment gebruikt wordt in de vieringen.
Vanaf zondag 12 februari 2023 stappen we dan ook over
naar de NBV21 als standaardvertaling. We stuiten die
zondag direct al op een verschil tussen de NBV en de
NBV21 en grijpen dit aan om in de dienst achtergrond te
schetsen over de keuzes die de vertalers hierin hebben
gemaakt. Waar mogelijk zullen dergelijke vertaalkeuzes
ook op andere zondagen aan bod komen.
Zoals nu al gebruikelijk is, zullen andere vertalingen ook
ingezet blijven worden als de voorganger hiervoor kiest.
Denk bijvoorbeeld aan de prachtige vertaling
‘Bijbel in Gewone Taal (BGT)’ of ‘De Naardense Bijbel’.
Het is een rijkdom dat we zoveel mogelijkheden hebben
om die oude woorden te laten klinken in ons leven
vandaag de dag!

Afbeelding van Roger Casco Herrera via Pixabay
 
Voorbereiden dienst van 12 februari
Wat is het toch boeiend om met een groep
gemeenteleden de Bijbeltekst voor de komende zondag
voor te bespreken. Of het aantal deelnemers nu groot of
klein is, elke voorbereidingsgroep heeft zijn eigen
dynamiek. Wat wel altijd hetzelfde is: we gaan nooit met
lege handen naar huis. De eerstvolgende gelegenheid is
dinsdag 7 februari van 10:00 uur tot uiterlijk 11:30 uur
in De Schakel. We lezen dan het Evangelie van
zondag 12 februari, Matteüs 5: 17 - 26.
Omdat we op deze zondag ook de nieuwe Bijbelvertaling
NBV21 introduceren zullen we in de voorbereiding ook
stilstaan bij een vertaalkeuze in Matteüs 5: 22.
Wat zijn de achtergronden van deze vertaalkeuze?
En is de NBV21 op dit punt een verbetering?
 
Van harte welkom! Graag wel even vooraf opgeven bij
ds. Rik Willemsen per mail, telefoon of WhatsApp.
 
Namens de werkgroep vieringen, ds. Rik Willemsen.

Opbrengst collectes
  4 dec. KiA, Syrische vluchtelingen    € 195,75

11 dec. KiA vrolijkheid in AZC € 182,85

18 dec. Diaconie € 190,60

24 dec. Kinderen in de knel € 169,70

24 dec. Leger des Heils € 410,10

25 dec. Voedselbank (diner bijeenkomst) € 170,40

25 dec. Voedselbank € 373,60

Voor de Diaconie

 
Voor kerkelijk beheer:
18 december: kerstchallenge                             €   93,45
Totaal over december:                                        € 327,22

Lieneke Stieltjes
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Vanuit de Pastores 
--------------------------------------------------------------------------------
 

verbinden   luisteren   bloeien

Kerk in het dorp
Wat heb ik genoten van de herdertjestocht op
kerstavond! De voorpret met de vrijwilligers: de engel die
toch bij nader inzien wijze werd omdat de wijze herbergier
werd vanwege griepverschijnselen van de oorspronkelijke
herbergier (snap je het nog?). De bekende kerstliedjes
die klonken en het aandoenlijke tafereel van Jozef,
Maria en het kindje in de stal. Wat me het meest trof was
dat de kerk tot aan de achterste rij gevuld was met
kinderen, papa’s, mama’s, oma’s, opa’s, vriendjes en
vriendinnetjes. Onderweg en na afloop sprak ik veel
enthousiaste jonge mensen voor wie deze herdertjestocht
een mooi begin van de kerst was.
 
Twee reacties zijn dan mogelijk. Je kunt je verbijten op de
vraag waarom we deze leuke gezinnen alleen maar met
kerst in de kerk zien. Vroeger zat de kerk toch ook vol met
jonge mensen? De andere reactie is dat je blij bent dat
deze leuke gezinnen de weg naar de kerk hebben weten
te vinden. Dat ze de drempel over gegaan zijn, dat er
gebeden is en dat ze gezegend naar huis zijn gegaan.
 
De eerste gedachte kan makkelijk leiden tot kramp,
tot verzuring. Menig gemeente is hierop stukgelopen.
De tweede gedachte geeft ruimte. Ruimte om met elkaar
het gesprek aan te gaan op welke manier er
vergelijkbare momenten van ontmoeting zouden kunnen
ontstaan. Hoe we als kerk betekenisvol kunnen zijn voor
het dorp en hoe we als kerk kunnen leren van het dorp.

Een pasklaar antwoord is er niet maar een activiteit als de
herdertjestocht geeft hoop om met elkaar als gemeente,
samen met het dorp, het spoor van de tweede
gedachtegang te blijven volgen. Als wij er niet meer in
geloven, wie dan wel?
 
Aan tafel!
Met de startzondag zijn we het nieuwe seizoen begonnen
met het jaarthema ‘aan tafel!’ De beelden van de kerk
vol kleine tafeltjes staat ons nog steeds bij. Elke maand
zijn de tafels van ‘maal en verhaal’ goed gevuld en op
donderdagochtend ontmoeten we elkaar aan de
koffietafel in de open kerk. De tafel is een belangrijke plek
voor ontmoeting. Samen eten en drinken vergroot en
verdiept de onderlinge band.
 
Vanuit het pastoresteam willen we deze goede gewoonte
inzetten voor een nieuw initiatief: ‘aan tafel!’
De aanstaande veertigdagentijd is hiervoor een goede
aanleiding. Waar de veertigdagentijd een gelegenheid
kan zijn om slechte gewoontes te minderen (vasten),
kan het ook een moment zijn om goede gewoontes te
meerderen. Meer ontmoeting, meer persoonlijk contact,
meer omzien naar elkaar. Aan het begin van de
veertigdagentijd gaan we daarom weer met elkaar aan
tafel. Niet in De Schakel, niet in de Dorpskerk maar bij
jullie thuis!

vervolg op pagina 9
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vervolg van pagina 8
 
Wat is het idee?
Je kunt je opgeven als gastheer of gastvrouw, waarmee
je je eet- of koffietafel beschikbaar stelt voor een aantal
gemeenteleden. Je kunt je ook opgeven als gast,
waarmee je ingedeeld wordt bij één van de gastheren of
gastvrouwen thuis. Zo ontstaan er groepjes van maximaal
5 personen die met elkaar een datum prikken om elkaar
te ontmoeten. Ga met elkaar om tafel tijdens een lekkere
maaltijd of organiseer een koffie-ochtend. De keuze is
aan jullie!
 
Op de zondagen 12 en 19 februari is er de mogelijkheid
om je in de kerk in te schrijven als gastheer, gastvrouw of
gast. Ook tijdens de open kerk zal deze
inschrijfmogelijkheid er zijn. Wie niet naar de kerk komt
kan zich inschrijven bij pastor Eveline Masetti.
Na 19 februari delen wij de groepen willekeurig in en
kunnen jullie zelf een geschikt moment prikken om bij
elkaar te komen in de eerste twee weken van de
veertigdagentijd. Wij als pastores zorgen voor een aantal
vragen of gespreksonderwerpen voor aan tafel.
 
Wil je deze veertigdagentijd niet minderen maar
meerderen? Laat je dan verrassen door de ontmoeting
met onverwachte tafelgenoten. En wie weet smaakt dit
naar meer!

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
uur 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 16 februari 202
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
 
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, Whats app
of E-mail of evelinemasetti@pkcastricum.nl
Rik is te bereiken via telefoon 06 19847998, Whats app of
E-mail predikant@pkcastricum.nl
 
Welkom bij de winterwandeling
Heb je zin in een winterwandeling? Loop met ons mee op
donderdag 16 februari.
Vertrek om 9.00 uur bij de Zanderij.
Laat je weten dat je mee loopt? Stuur een app naar
06 10571560 of mail ec.masetti@gmail.com
 
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 3 februari.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vervolg op pagina 10
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Veertigdagentijd 2023
Op 22 februari a.s. begint de veertigdagentijd, voor velen
een tijd van bezinning.
Evenals in voorgaande jaren verzorgt de werkgroep
pastoraat ook dit jaar voor alle leden van de Protestantse
Kerk Castricum van 80 jaar en ouder een attentie in de
vorm van de Veertigdagenkalender 2023. De kalender is
samengesteld door ds. Joke van der Velden en is
uitgegeven door de Vereniging voor Vrijzinnige
Protestanten.
 
De Veertigdagenkalender bereidt de lezer stap voor stap
voor op het Paasfeest met gebeden, gedichten, teksten
en natuurlijk bijbelgedeeltes, die op de zondagen
worden uitgelegd en geïllustreerd.
 
De kalenders worden vóór 22 februari bij de betreffende
leden thuisbezorgd door de bezoekers van de werkgroep
pastoraat en enkele andere gemeenteleden.
Voor gemeenteleden jonger dan 80 jaar is er een beperkt
aantal kalenders te koop.
Hiervoor kunt u ondergetekende benaderen
(T 06 50236206 of  E-mail pastoraatpkc@ziggo.nl)
 

Als u - bijv. naar aanleiding van de kalender - een
gesprek op prijs stelt, dan kunt u dat laten weten via de
Pastoraattelefoon (06 47217410) of door contact op te
nemen met pastor Eveline Masetti of ds. Rik Willemsen
(de contactgegevens zijn vermeld op de pagina
adressen en personen).
 
namens de werkgroep pastoraat,
IJmte van Gosliga                                   

Vanuit de pastores vervolg
Aan tafel op tweede Kerstdag
Wat was het een fijn Kerstfeest.
De Protestantse Kerk Castricum en stichting Welzijn
Castricum hebben samen mensen in het licht gezet met
een warm drie gangen lunch. De zangeressen Pauline,
Mariska en Lieke zongen tussendoor en Giovanni vertelde
een kerstverhaal.
Bedankt Carla en het team van medewerkers die om ons
heen stonden. Kerstfeest, een feest van verbinding met
en voor elkaar.
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Column van ds. Verhoeff, Classispredikant
Oud. En Nieuw.
 
Het oude jaar zit er op, het nieuwe is
begonnen. Het was de bedoeling dat
het oude met een klap zou eindigen.
Eindelijk - na drie verloren finales –
zouden we wereldkampioen voetbal 
worden. De bondscoach geloofde er 
in ieder geval heilig in. ‘I believe we can come an end.’

De afloop is bekend: erg ver kwam Nederland niet. 
Van Gaal excelleerde vooral op de persconferenties. 
De strafschoppen waar zo’n heisa over was gemaakt
leken uiteindelijk nergens op. Maar vooral, en eerlijk is
eerlijk: het elftal was gewoon niet goed genoeg.

Was Messi dan de winnaar van het WK? Natuurlijk, er ging
er maar een met de beker naar huis. Maar ik betwist dat
hij nu de beste speler ooit is. Niemand kan zeggen dat hij
geen geweldige speler is. Maar om de beste ooit te zijn is
meer nodig. En met zijn wangedrag tegen Oranje
declasseerde Messi zichzelf. Voorgoed. En da’s jammer.

Genoeg voetbal. Voor de kerk ging 2022 er wel met een
klap uit, maar ook dat was geen erg positieve. 
Twee dagen voor Kerst publiceerden alle media dat bijna
60% van de Nederlandse bevolking zich niet meer rekent
tot een kerk of een levensbeschouwelijke groepering.

Vooral onder katholieken gaat de ontkerkelijking in
razend tempo. Protestanten doen het iets beter, maar
laten we onszelf niet rijk rekenen. Onze eigen kerk verloor
vorig jaar 66.000 leden.

De islam blijft overigens constant, en andere religies
groeiden een heel klein beetje.
Deze cijfers passen in een trend die we al jaren zien.
Kerken in Azië, Afrika en Latijns-Amerika zijn booming,
maar de kerk in de hele westerse wereld heeft het zwaar.
Een makkelijke verklaring is er niet, secularisatie is een
zeer gelaagd en complex fenomeen.

Nu kan geen mens de kerk redden, maar toch valt er wel
iets te zeggen. Onderzoek wijst immers uit dat jongere
generaties de vorm van een kerkdienst niet erg
aansprekend vinden. Kort samengevat: ‘Het verkeerde
moment. Eenrichtingsverkeer. En het gaat niet over mij.’
Niettemin zet de kerk tamelijk exclusief in op een dienst
op zondagmorgen om 10 uur.

Wonderlijk genoeg tonen alle onderzoeken tegelijk aan
dat er grote belangstelling is voor zingeving. 
Ook jongeren zijn bezig met vragen als:
wie ben ik, hoe kan ik leven? Hoe doe ik recht aan de
aarde, mijn naaste en mijzelf?
Allemaal vragen voor de kerk.
We hebben alleen geen vormen om ze ter sprake te
brengen op een manier die jongere generaties
aanspreekt.

Hoe mooi zou het zijn als we in het komende jaar naast
oude en traditionele manieren, ook zoeken naar nieuwe
vormen. Op een ander moment dan zondagmorgen. 
In dialoogvorm. En op een manier die gemeenschap
sticht, want daar is behoefte aan. Nieuwe vormen, niet
om de kerk te redden, maar omdat het evangelie het
waard is. I believe we can come an end.

NBG
Iconische Bijbelillustraties werden wereldberoemd
Expositie in Zierikzee eert Kees de Kort
De onlangs overleden Kees de Kort is wereldwijd een van
de meest verkochte Nederlandse illustratoren.
Zijn bekende illustraties uit de Kijkbijbel zijn van
22 december tot en met 29 mei 2023 te zien samen met
iconen in het Stadhuismuseum Zierikzee.
‘Het was 1964. Een collega vertelde me dat hij tekeningen
had gemaakt voor het NBG, vanwege een oproep om
illustraties in te sturen over de Bijbel. Ik heb toen snel één
tekening gemaakt, van Jozef en Maria onderweg naar
Betlehem. En díé tekening werd gekozen.’ Wat de Bijbel
ons vertelt werd in 1992 gebundeld tot Kijkbijbel.
Er zijn in Nederland 3 miljoen exemplaren van de serie en
de Kijkbijbel verkocht en ze werden in circa honderd
talen vertaald.

Jezus is geboren, illustratie uit de Kijkbijbel  © Kees de Kort
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Voor de jeugd

 Jozef, Maria en het kindje Jezus

Op 24 december, Kerstavond, vond de feestelijke kerstdienst voor de kinderen plaats. We begonnen in de kerk,
waarna de kinderen op pad gingen voor hun herdertjestocht rondom de kerk.
Tijdens die tocht werd het Kerstverhaal op een speelse manier nagespeeld, met vele figuranten, zoals een herbergier
die tegen Jozef en Maria had gezegd dat er geen plaats voor hen was. De tocht eindigde in de kerk, waar de
kinderen Jozef en Maria met het kindje Jezus in de kerststal zagen.
 
Dominee Rik sloot af met gebed, waarna de kinderen een groot kerstkransje en de ouders en grootouders een klein
kerstkransje kregen.
Het was een hele mooie bijeenkomst, waarbij heel veel kinderen, ouders en grootouders aanwezig waren, ook
mensen die niet zo vaak in de kerk komen. Wij willen vooral de tieners die hebben meegeholpen om dit feest
mogelijke te maken, nog een keer bedanken. 
 
De eerstvolgende kinderdienst is op zondag 5 februari in de Dorpskerk.
De Teensgroep komt weer bijeen in de Basement van de Witte Brug op de 4e vrijdag van de maand.
 
Tot ziens,
KindenKerkgroep en Teensgroep
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Raad van Kerken Castricum
Op reis met Paulus
o.l.v. ds. Rik Willemsen op woensdag 25 januari,
8 en 15 februari 2023 
van 14.00 – 16.00 uur in
het Parochiecentrum.
Hij is met stip de grootste leverancier
van teksten in het Nieuwe Testament:
Paulus van Tarsus, de latere apostel.
Door de één geliefd, door
de ander verguisd.
De aandacht voor hem is de laatste tijd toegenomen.
Er verschijnt bijna jaarlijks een biografie en ook buiten de
kerk trekt zijn gedachtegoed de aandacht, getuige het in
2017 verschenen boek ‘Paulus onder filosofen’ en
verschillende televisieseries over de reizen van Paulus.
(afbeelding Paulus van Rembrandt van Rijn)
 
Binnen de kerk worden de teksten van Paulus gebruikt
(of misbruikt?) in actuele discussies over vrouwen in het
ambt en homoseksualiteit. Kortom, de brieven van Paulus
zijn weer springlevend! In een serie van drie middagen
gaan we op reis met Paulus.
Om de boodschap van Paulus’ brieven te kunnen
waarderen is het belangrijk om te weten onder welke
omstandigheden Paulus zijn brieven schreef. Wie waren
de ontvangers van zijn brieven, op welke vragen probeert
Paulus een antwoord te geven en waar laat Paulus zijn
eigen theologie doorschemeren?
De eerste middag staat in het teken van een algemene
verkenning van de biografie van Paulus, een overzicht
van zijn reizen en van de belangrijkste thema’s in zijn
brieven.
Op de andere middagen duiken we dieper in de
correspondentie met twee specifieke contexten:
respectievelijk ‘Paulus en de Korinthiërs’ en ‘Paulus en de
Romeinen’. We gaan nadrukkelijk zelf met de teksten aan
de slag, bespreken met elkaar leeservaringen en
proberen bruggen te slaan naar het hier en nu.
Bijdrage € 10.00 (inclusief koffie/thee)
 
Marco Visser over nieuw Bijbellezen: PARS PRO TOTO
op dinsdagavond 31 januari om 19.30 uur
in de Dorpskerk
In de kerk wordt de Bijbel gelezen.
Dat lijkt vanzelfsprekend, maar je kunt
er best een vraagteken bij zetten:
waarom eigenlijk? Waarom zouden wij die
verzameling vreemde, oude documenten
lezen en er dan ook nog van verwachten
dat ze ons iets te zeggen hebben?
Een klassiek antwoord op deze vraag is dat de Bijbel
Gods woord is. Zo kun je de afstand overbruggen.

Of je zou kunnen zeggen dat de Bijbelse teksten
inderdaad gaan over historische fenomenen en dat het
aan de gelovige lezer is om er betekenis uit te halen.
Marco Visser heeft promotieonderzoek gedaan naar een
andere mogelijkheid, namelijk dat de teksten zo zijn
gecomponeerd dat ze alle mensen van alle tijden
aangaan; dat deze verstrekkende bedoeling in de
teksten zelf besloten ligt. Deze leeswijze zou je kunnen
aanduiden met de stijlfiguur van het pars pro toto: de
specifieke dingen die in de tekst verteld worden, staan
voor iets wat ons allemaal aangaat
Bijdrage € 5.00 (inclusief koffie/thee)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

“Als daar muziek voor is…”,
een uurtje poëzie en muziek met Achterom
Voor ervaringen als verlangen,
troost, hoop, verdriet, ongeloof,
verwondering, geloof en
teleurstelling schieten woorden
te kort. Gelukkig is er muziek
om uiting te geven aan het
onzegbare dat in die ervaringen ligt. Gelukkig is er de
speelse taal van poëzie om dichter bij dat onuitsprekelijke
te komen. “Als daar muziek voor is” zou het motto kunnen
zijn voor de meer dan veertig jaar dat wij met zijn vieren
spelen. Uit de vele liedjes, muziekjes en teksten die in die
jaren voorbijkwamen stelden we ons nieuwe programma
samen.
Kom en geniet met ons van het verrassende dat poëzie
en muziek aan het leven geeft.

•   Henk Engel, zang en gitaar
•   Hans van der Laan, fluit, klarinet en zang
•   Henk van Meegen, piano
•   Jan Tulp, zang en accordeon

Datum: zondag 19 februari 2023 (verplaatst wegens
ziekte in november)
Plaats: Dorpskerk
Tijd: 14:00 uur
Bijdrage: € 10,00
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5 februari: Werelddiaconaat Pakistan,
                  Vak training voor Jongeren
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie
AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt
met vakopleidingen en leningen. De organisatie
begeleidt hen na hun opleiding bij het opzetten en
uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren
die een universitaire studie willen volgen zich voor te
bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt.
De organisatie wil jongeren niet alleen economisch
zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met
verschillende religieuze achtergronden bij elkaar,
waardoor het onderlinge begrip toeneemt.
 
12 februari: 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.
 
19 februari: Voedselbank IJmond-Noord
                    (uitgifte ook in Castricum)
Voedselbank IJmond-Noord stelt zicht tot doel om
voedselondersteuning te bieden aan mensen die dat op
een bepaald moment in hun leven nodig hebben.
Naast voedselondersteuning is het belangrijk dat
deelnemers weer zelfredzaam worden.

Diaconale collectes in februari

Om die reden verzorgen MET Heemskerk en MEE & de
Wering de intake van onze deelnemers. Zij helpen
mensen de regie over het eigen leven (terug) te krijgen.
Zijn ondersteunen, begeleiden en adviseren mensen die
dat nodig hebben en kunnen met hun professionele en
deskundige aanpak een totaalpakket hulp bieden aan
onze deelnemers. Het intakegesprek bij MET Heemskerk of
MEE & de Wering is een begin naar zelfredzaamheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 februari: Zending Zambia
Zambia: Maatjes voor gezinnen zonder ouders. Meer dan
20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn
gezinnen met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd.
Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen,
nadat hun ouders aan aids waren overleden. Maar als
die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor.
De Raad van Kerken in Zambia stimuleert lokale kerken
om naar deze kinderen om te zien. Kerkleiders en maatjes
worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te
ondersteunen    
 
“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.”

Ethiopië: irrigatie. Bron KerkinActie
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Inzamelactie voor de Voedselbank
Ten behoeve van de Voedselbank IJmond-Noord volgt
hier informatie over het inzamelpunt op het Kerkplein van
de Sint Pancratius kerk aan de Dorpstraat 115 te
Castricum.
Deze actie is een gezamenlijk initiatief van de R.K
parochiële Caritas van De Goede Herder Kerk en de
Diaconie van de Protestantse Kerk.
 
De volgende data staan gepland voor de maandelijkse
inzameling in 2023 op de eerste vrijdagochtend van de
maand van 10.00 tot 12.00 uur, welke zijn
achtereenvolgens:
3 februari  -  3 maart  -  7 april  -  5 mei  -  2 juni  -  7 juli  - 
4 augustus  - 1 september  -  6 oktober  -  3 november  - 
1 december (feestdagen inzameling).
Over elk van de inzameldagen ontvangt u nader
aankondiging op de website en in de zondagsbrief.
 
Alles wat u zelf ook regelmatig gebruikt aan
levensmiddelen en wat persoonlijke verzorging betreft is
welkom!

Aardappelpuree Rijst / Macaroni /
Spaghetti

Pannenkoekenmix

Blikken of potten
groenten   

Knäckebröd /
crackers 

Blikken of zakken
soep

Ontbijtkoek Blikken vis of vlees Suiker / koffie /
thee

Roerbak- of
pastasaus

Koekjes, zoutjes,
chocolaatjes 

gezeefde
tomaten

Broodbeleg:  Hagel, jam, pasta,  stroop

Vruchtensappen /
frisdranken

Zonnebloem- en
olijfolie

Knakworst in blik
/ Vlees 

De houdbare levensmiddelen waaraan u kunt denken
zijn bijvoorbeeld:

 
Ook douchefris, deodorant, tandpasta, tandenborstels,
maandverband, zeep, wasmiddelen,
schoonmaakmiddelen, etc. zijn van harte welkom.
Let daarbij wel op de houdbaarheidsdatum van de
levensmiddelen. Wij sluiten alcoholische dranken uit.
Spaarkaarten van spaaracties door supermarkten zijn
welkom.

Er is een giften box aanwezig voor uw financiële bijdrage,
waarmede verse producten worden ingekocht om
voedselpakketten aan te vullen.
Maakt u liever een bedrag per bank over dan is dit
welkom op bank rekening:
PCI DGH Castricum NL41 RABO 0349 335 699.

Alleen met elkaar kunnen we de mensen steunen die dit
het hardste nodig hebben.
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Om te gedenken
Op 8 december 2022 is in de leeftijd van 97 jaar
overleden
 
Adriana Johanna Theresia Peters - Noussen (Ada)
 
Als er één woord is waarmee
Ada’s karakter getypeerd kan worden
is het ‘blijmoedig’.
De dankviering voor het leven
van Ada stond dan ook in het teken
van blijmoedigheid, vreugde
en dankbaarheid.
Ada was een energieke, ondernemende en reislustige
vrouw met een grote betrokkenheid op anderen. Die
betrokkenheid op anderen heeft ze onder andere in de
kerk laten zien. Een plek die een tweede thuis voor Ada
was.
 
In 1958 is Ada met haar man Hans in Castricum komen
wonen en vanaf dat begin was ze actief in de kerk.
Onder andere met lekenspelen, bezoekwerk en zingen.
Ada speelde een grote rol bij de start van de Cantorij in
1973 en wordt niet voor niets de ‘moeder van de cantorij’
genoemd. Het was dan ook hartverwarmend dat een
grote afvaardiging van de Cantorij de dankviering
muzikaal ondersteunde met het zingen van een aantal
van Ada’s favoriete Cantorijliederen.

Voor sommige gemeenteleden is de Dorpskerk hun
tweede thuis, anderen leven op afstand mee. Zo zijn er
verschillende manieren om verbonden te zijn met onze
geloofsgemeenschap. Wat we met elkaar delen is de ene
doop. De doop waarmee we allemaal gelijkwaardig in
Gods eigen kudde zijn opgenomen. Zo mogen we ons
gezien weten door God. Afgelopen maand overleden
drie gemeenteleden die voor ons wat minder bekend zijn
maar die bij God gekend zijn door hun naam.

Op 4 december 2022 overleed
Christine Maria Sijgje Goudt. Ze is 65 jaar geworden.
In diezelfde leeftijd overleed op 6 december 2022
Marinus Willem Frederik van Vugt.
Op 23 december 2022 is in de leeftijd van 96 jaar
overleden Johanna Hendrika Zoetbrood - van den Berg.
 

Wees altijd verheugd.
Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.
 
Deze woorden van Paulus gaven we Ada mee op haar
laatste reis. Met een knipoog, want Ada lijkt wel een
beetje op Paulus. Maar ook met een serieuze toon.
Want blijmoedigheid en vriendelijkheid zijn niet altijd
vanzelfsprekend. Het leven geeft niet altijd aanleiding tot
vreugde. Ook die kant van het leven kende Ada.
Ze wist keer op keer weer op te krabbelen omdat ze wist
dat ze altijd terug kon vallen op God. En omdat ze zich
omringd wist met mensen die haar omhoog konden
trekken, zoals de kleinkinderen.
 
Zo mogen we ons Ada herinneren. Gelovig puttend uit de
bron van de vreugde van God, blijmoedig voor de
mensen op haar weg. Vertrouwend dat de vrede van
God met haar is. Deze vrede bidden we iedereen die
haar zo moet missen ook toe, in het bijzonder de kinderen
en kleinkinderen.
 
ds. Rik Willemsen

We dragen deze namen op aan God de Eeuwige, die
begin en einde is. Onze gedachten gaan uit naar de
nabestaanden van deze drie gemeenteleden.
 
          God heeft het eerste woord.
          Voor wij ter wereld kwamen
          riep Hij ons reeds bij name,
          zijn roep wordt nog gehoord.
  
          God staat aan het begin
          en Hij komt aan het einde.
          Zijn woord is van het zijnde
          oorsprong en doel en zin.
  
(Jan Wit, Lied 501 uit het Liedboek Zingen en bidden in
huis en kerk)
 
ds. Rik Willemsen
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Om te gedenken
In memoriam Frits Hutter
(geboren 8-10-1928, overleden 7-1-2023)
 
Namens de familie wijd ik graag
enkele woorden aan
het overlijden van mijn vader
Frits Hutter.
Onze vader, grootvader en
overgrootvader, werd in
Amsterdam geboren.
Na zijn huwelijk verhuisde
hij met onze moeder Joop en de oudste 4 kinderen in
1960 naar Naarden, waar nog 2 kinderen werden
geboren. Het huis in Naarden werd te klein en zo
verhuisde het gezin in 1966 naar Castricum, waar Frits 56
jaar zou blijven wonen.
 
Frits was altijd zeer nauw bij de kerk betrokken, vele jaren
als diaken, ouderling en voorzitter van de kerkenraad.
Via gespreksgroepen van de kerk bouwden ze een
hechte vriendenkring op. Door ziekte van Joop bezochten
ze helaas sinds ongeveer 2005 geen kerkdiensten meer.
Intens dankbaar waren ze voor de Paaskaars van de kerk
van het jaar 2007, die hun werd geschonken en die al die
jaren in hun woonkamer is blijven staan.
Deze kaars brandde symbolisch bij de uitvaartdienst van
Frits op 13 januari jl.
 

Religie en spiritualiteit zijn altijd veel voor Frits blijven
betekenen. Tot op het laatst was hij ermee bezig, bleef
ook boeken ervoor kopen, zoekend naar een geschikte
manier om zijn gedachten onder woorden te brengen en
op papier zetten. Een aantal maanden geleden was het
raamwerk hem helder. Het daadwerkelijk opschrijven is
helaas niet meer gelukt. Kern van zijn gedachten was,
dat hij in de bijbel steeds naar de achterliggende
betekenis van de teksten zocht, niet zozeer naar de
letterlijke uitleg.
 
Door een val in zijn woning in de Santmark in oktober,
kwam hij via Woonzorgcentrum Breezicht in IJmuiden
Huis Ter Hagen in Driehuis terecht. Wij hoopten dat hij
daar nog enige tijd gelukkig zou kunnen leven. Helaas
mocht dat niet zo zijn. Na een kort ziekbed overleed hij
daar na 4 weken, na nog wel bewust afscheid te hebben
genomen van zijn kinderen en een aantal kleinkinderen.
Het was een vredig afscheid en hij was dankbaar voor
het leven dat hij had geleid.
 
Wij zullen zijn humor, openheid, dankbaarheid en
wijsheid missen, maar zijn ook dankbaar dat hij in vrede
is heengegaan op een onbekende weg, waar hij vol
vertrouwen naar uitzag.
 
Jaap-Willem Hutter

Tijdens de dienst van 15 januari, de start van de week van gebed voor
eenheid (thema Doe goed, zoek recht), werd de volgende lofprijzing
getoond. Deze lofprijzing is geschreven door een Russische componist
die in Oekraïne woont. U kunt het nog eens terug zien en horen via
kerkdienstgemist.nl.
 
‘Tébé poiaom’, lofprijzing uit de oosters-orthodoxe traditie

Tébé poiaom                                                     Wij prijzen U
Tébéa bloaghoa sloavwim                               Wij zegenen U
Tébé bloaghoa dariem                                     Wij danken U
Ghoaspoadie                                                    Onze Heer

I mooliem té sea bozjénash                             En wij bidden U, onze God
Bozjénash                                                          onze God

Doe goed, zoek recht
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Werkgroep Ouderen Contact
Op 13 december kwamen we in De Schakel om samen
de kerstmaaltijd te gebruiken. De zaal was prachtig
versierd en in die sfeervolle ruimte hebben we de
bekende kerstliederen gezongen, begeleid door Wendy
op de piano, en naar het Lucas-evangelie geluisterd.
Eveline vertelde een kerstverhaal, waarin de
kerstgedachte, dat wij voor de ander wat kunnen
betekenen, mooi naar voren kwam.
Arjan had een geweldig kerstdiner klaar gemaakt, waar
we van genoten hebben.
Het was een bijzondere en hartverwarmende
bijeenkomst. Een van de gasten zei later tegen
mij, dat ze terugkeek op een liefdevolle avond.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar was op 10
januari. Marga heette ons hartelijk welkom en samen
zongen we het aloude liedje: papegaaitje leef je nog … 
Heel toepasselijk, want Salvatore kwam zijn 6 prachtige
papegaaien die middag bij ons showen. Het was gezellig
en we hadden volop de gelegenheid om met elkaar van
gedachten te wisselen. Velen zijn met één of meer
papegaaien op de foto gegaan, zodat ze nog een leuke
herinnering aan deze middag over houden.
 

Aan het eind van de middag hebben we afscheid
genomen van Corry Rosloot. 21 Jaar heeft ze zich ingezet
voor het ouderenwerk. De eerste jaren hielp ze mee
bustochten, theemiddagen en de kerstmaaltijden te
organiseren, later was ze actief bij de maandelijkse
middagen, waarvan ze ook de financiën beheerde.
Marga dankte Corry heel hartelijk voor het werk wat ze
verricht had, waarna we een lied, gemaakt door Nel voor
haar zongen.
 
De volgende bijeenkomst van de Werkgroep Ouderen
Contact wordt heel bijzonder. Vincent Noort komt ons
vertellen over zijn voettocht naar Santiago de
Compostella.
Deze bijeenkomst is op dinsdagmiddag 7 februari in
De Schakel en begint om 14.30 uur.
 
Marieke Meijer

Maal en Verhaal
Maandag 27 februari 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 27 maart.
Opgave graag uiterlijk donderdag 23 februari 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 februari) 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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Bedankt

Hartelijk dank voor de mooie bos
bloemen.

Hartelijke groeten,
Corrie Bijlenga

Beste gemeenteleden,
Langs deze weg willen we iedereen
bedanken die heeft gereageerd op
het overlijden van onze moeder,
Lottie Noordhoek.
Persoonlijke condoleances en heel
veel kaartjes hebben we  ontvangen!
Speciale dank aan Eveline Masetti
die de afscheidsdienst op een fijne
manier geleid heeft.
Hartelijke groeten,

Renée, Ella en Maarten Noordhoek

Graag wil ik u allen hartelijk
bedanken voor de prachtige bos
bloemen, die ik na de dienst op
zondag 11 december gekregen heb
van dhr. Dick Beutick en zijn vrouw.
Ik was er blij en verrast door. 
 
Hartelijke groeten van Ria Verhoef.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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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


