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Voorwoord
 
Dit is het laatste nummer van de 39e jaargang van Over en Weer, de eerste
jaargang waarin het blad volledig in kleur is verschenen.
Wij hopen dat u het blad met plezier heeft bekeken en gelezen, wij als
redactie kijken in ieder geval met plezier op deze jaargang terug. 
 
Deze editie van Over en Weer verschijnt vlak voor Kerst en dat biedt ons de
gelegenheid om nog even stil te staan bij wat de betekenis van Kerst is.
Behalve dat wij de geboorte van Christus vieren, is het ook een periode
waarin vredeswensen centraal staan, voor elkaar en voor de wereld.
Voor wat betreft dat laatste, laten wij hopen dat in 2023 ons land, Europa en
de wereld een beetje veiliger en vrediger wordt. Dat er oplossingen komen
om conflicten, zoals in Oekraïne, te beëindigen en dat er meer naar elkaar
wordt omgekeken, zodat er minder mensen in armoede en onzekerheid
hoeven te leven. 

In de hoop dat 2023 zo'n jaar wordt, wensen wij u fijne Kerstdagen en een
goed, gezond en vredig Nieuwjaar.

 
De redactie
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorpagina:
The Star of Bethlehem - Burne-Jones
Birmingham Culture © Attribution License
 

Christmas crib figures. Bron: Alexa via Pixabay
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Ter overweging

Detail van een mozaïek in het Orthodoxe Baptisterium in Ravenna, Italië.

Bron: afbeelding van awsoley via Pixabay

De donkere dagen na kerst
Nee, het is geen schrijffout van uw dominee, noch een fout van de redactie. Ik wil het echt hebben over de donkere
dagen ná kerst. Voor wie de decembermaand niet snel genoeg voorbij kan gaan, vallen de donkere dagen
inderdaad vóór kerst. Maar voor wie in de Adventsperiode de kerstkriebels gaandeweg voelt toenemen, is de aanloop
naar kerst allesbehalve donker. Dan vallen de donkere dagen juist ná kerst. Als het feestgedruis over zijn hoogtepunt
heen is en het oude jaar nog met wat onbeduidende dagen nasputtert. De kerstversiering gaat weer in de doos,
de boom naar zolder of op de brandstapel. ‘Kerstboom eruit, kamerplant erin’, aldus de slogan van een landelijk
tuincentrum. Er is altijd een commerciële oplossing voor de leegte na kerst. De dagen na kerst en oud&nieuw kunnen
mistroostig maken. Vooral die eerste dagen van januari, als je erachter komt dat je goede voornemens al vroeg in het
jaar mislukt zijn. De maandag van de laatste volle week in januari wordt ook niet voor niets ‘Blue Monday’ genoemd,
volgens sommigen de meest deprimerende dag van het jaar. In 2023 valt deze dag overigens op 23 januari.
 
Een katerig gevoel kan het zijn, soms letterlijk. Ik ken dat gevoel in kerkelijk verband ook wel. Met verschillende
werkgroepen, koren en vrijwilligers leef je toe naar kerst. En als Kerst dan voorbij is … wat dan? Die vraag past goed bij
de periode waar deze uitgave van Over en Weer in valt: Epifanie, letterlijk het verschijnen van de Heer. Het kerstkind is
geboren, en wat dan? Op de zondagen van Epifanie wordt duidelijk waarom dit bijzondere kind op aarde is
gekomen. Met de bekende verhalen van Driekoningen, de doop in de Jordaan en de bruiloft in Kana wordt duidelijk
dat het Kerstkind een Koningskind is, de Messias. Van God gezonden om mens te zijn. De periode van Epifanie is dus
alles behalve een katerige nageboorte van Kerst. Het is een wezenlijke periode die de volwassen Jezus in het juiste
frame plaatst voordat hij zijn discipelen roept en op pad gaat door Galilea.
 
Wat dan? Het is een mooie vraag om mee te nemen als u op 27 december de vaatwasser uit staat te ruimen.
Kerst is weer achter de rug. En wat dan? Wat is voor u de betekenis van dat goddelijke mensenkind in die voederbak
in Bethlehem?
 
                 Uit uw hemel zonder grenzen
                 komt Gij tastend aan het licht,
                 met een naam en een gezicht
                 even weerloos als wij mensen.
  
Het ondenkbare geheim van God die mens werd wordt voor mij prachtig verwoord in het lied ‘Uit uw hemel zonder
grenzen’. Alleen al het grenzeloze van de hemel vind ik een vondst. Jezus wordt in dit lied geschetst als kind, vuur,
bron en woord. Genoeg beelden om te overdenken tijdens deze donkere dagen na kerst.
 
ds. Rik Willemsen
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Kerkdiensten in de Dorpskerk
 24 december          
    17.00   Kerstgezinsviering
                 met herdertjestocht
 
 24 december          Kerstavond
    21.00   Pastor Eveline Masetti 
                 m.m.v. het Liturgiekoor  
                 1e collecte: Leger des Heils
                 2e collecte: Kerkelijk beheer
 
 25 december          Kerstfeest
    10.00   Ds. Rik Willemsen
                1e collecte: Voedselbank
                2e collecte: Kerkelijk beheer
 
   1 januari          
    10.00   Pastor Eveline Masetti
                1e collecte: Diaconie
                2e collecte: Kerkelijk beheer
 
   8 januari               Nieuwjaar         
                bevestiging ambtsdragers 
    10.00   Ds. Rik Willemsen
                1e collecte: Asmik
                2e collecte: Kerkelijk beheer

 15 januari                Week van de eenheid 
    10.00   Ds. Rik Willemsen          Maaltijd van de Heer
                1e collecte: Voedselbank
                2e collecte: Ondersteuning gemeenten
 
 22 januari          
    10.00   Ds. Bert Appers
                m.m.v. de Cantorij
                1e collecte: Bloemen in de kerk
                2e collecte: Missionair werk (dorpskerken)
 
 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

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'

 24 december    Kerstavondviering
    19.00 uur        Pastor Anton Huisman en
                             Ds. Angelique Rijlaarsdam

 31 december    Oudejaarsdag
    15.00 uur        Ds. Angelique Rijlaarsdam  
 
 22 januari    
    10.00 uur         Ds. Angelique Rijlaarsdam
 
   5 februari    
    10.00 uur          Pastor Anton Huisman
                              m.m.v. de Cantorij van de PKCastricum
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Bij de diensten rond Kerst en in januari

U heeft Over en Weer steeds mooi op tijd in de bus
gekregen, maar dat ging niet altijd makkelijk.
Hoewel de bladen steeds op tijd gedrukt waren, deed
DHL niet altijd wat was afgesproken en kwamen de
bladen een aantal keren te laat in Castricum aan.
Daarom vanaf deze plaats complimenten en een woord
van dank voor Elly en Dick Ravestein en hun team van
bezorgers. Zij waren bereid om in hun privé agenda te
schuiven om Over en Weer toch op tijd bij u te krijgen.
Hulde.
 
De redactie

Complimenten

Op 24 december hopen we ’s middags weer een
herdertjestocht te organiseren voor jong en oud. Hierover
elders in dit blad meer informatie (pagina 12).
’s Avonds luiden we het kerstfeest in met een festival van
lezingen en liederen. Deze Nederlandstalige uitvoering
van het festival of lessons and carols is bewerkt door
Dirk Zwart met teksten van Sytze de Vries.
Vorig jaar werd dit festival wegens coronabeperkingen
uitgevoerd door een vierkoppig liturgiekoor in een lege
kerk. Dit jaar hopen we het volledige liturgiekoor te
verwelkomen en zelf als gemeente ook mee te zingen
met deze bekende kersthymnen uit de Engelse traditie.
Het kerstverhaal klinkt op kerstochtend, 25 december.
We horen het geboorteverhaal, opgetekend door
Matteüs en sluiten het project ‘Levenslicht’ met de
kinderen af met de moeder aller moeders uit
Jezus’ geslachtslijn: Maria. Het wordt duidelijk dat de
geslachtslijn van Jezus niet zozeer een bloedlijn is maar
vol zit met symboliek en profetische duiding. 
We vieren de geboorte van de Messias, de herder over
alle volkeren die door de profeet Ezechiël voorspeld werd.
Uiteraard zullen deze dienst de bekende kerstliederen
niet ontbreken!
 
Omdat zowel eerste kerstdag als nieuwjaarsdag dit jaar
op een zondag vallen, komt de zondag tussen kerst en
nieuwjaar te vervallen. Ook vindt het afscheid en de
bevestiging van ambtsdragers dit jaar niet op de eerste-
maar op de tweede zondag van het jaar plaats. Dit alles
zorgt er ook voor dat in de maand januari de viering van
het heilig Avondmaal een week verschuift: de derde in
plaats van de tweede zondag van de maand.
 
We beginnen het nieuwe jaar met een kort
ochtendgebed op zondag 1 januari. Met mooie
liederen, een passende Bijbeltekst en stiltemomenten
vieren we dat er weer een nieuw jaar voor ons in het
verschiet zit. Na afloop kunnen we elkaar een zegenrijk
nieuw jaar toewensen.
De dienst van zondag 8 januari valt liturgisch gezien
bijzonder in het jaar. Omdat 1 januari op een zondag
valt, kunnen zowel Driekoningen als de Doop van de Heer
gevierd worden. Wij kiezen voor de Doop van de Heer
vanwege de thematische aansluiting bij de bevestiging
en het afscheid van ambtsdragers.
We lezen Jesaja 42: 1 - 9 en Matteüs 3: 13 - 17 en laten
ons inspireren door wat het voorbereidingsgroepje uit
deze teksten heeft gehaald. (Voor de uitnodiging om
mee voor te bereiden: zie pagina 9). Onze nieuwe
vertrouwenspersoon Peter Smid zal zich deze zondag ook
aan de gemeente voorstellen.

Van 15 t/m 22 januari wordt wereldwijd de week van
gebed voor eenheid gehouden. Op zondag 15 januari 
markeren we deze week met een oecumenische viering
georganiseerd door de lidkerken van de Raad van
Kerken Castricum. De kerken uit de Amerikaanse staat
Minnesota hebben het thema aangereikt: ‘doe goed,
zoek recht’. De Bijbeltekst die centraal staat is
Jesaja 1: 17. Bijzondere aandacht is er voor de
verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van
ongelijkheid en racisme. We maken de eenheid zichtbaar
en tastbaar door in deze viering met elkaar het heilig
Avondmaal te vieren.
Op zondag 22 januari is de dienst in de vertrouwde
handen van ds. Bert Appers. Hij schrijft over deze dienst:
Aan de orde is de Roeping van de discipelen. Daarover
zal gelezen worden uit het Evangelie van Marcus,
Marcus 1: 16 - 20. Ik zal erbij stil staan dat de discipelen
weggeroepen worden uit hun gewone sociale situatie:
vissers die ze van huis uit zijn worden vissers van mensen
en ook de ‘natuurlijke’ gebondenheid aan de eigen
familie wordt doorbroken. Jezus van Nazareth stelt
mensen in staat om op Zijn roep alles achter zich te laten
en aan zijn zijde een nieuw leven te beginnen. En dat
gebeurt direct, meteen. Is dat niet te rekenen tot Zijn
grootste wonderen? De Cantorij zal deze dienst muzikaal
ondersteunen.
Wat is geluk? Daar lijkt de opening van de Bergrede
antwoord op te willen geven. Deze opening staat op het
rooster voor zondag 29 januari. In Matteüs 5: 1 - 12
spreekt Jezus woorden van een wereld omgekeerd. Deze
omkering heeft ongetwijfeld de aandacht getrokken toen
Jezus zijn woorden uitsprak. De apostel Paulus maakt
gebruik van eenzelfde retoriek in 1 Korinthiërs 1: 18 - 31,
waar hij speelt met de begrippen ‘wijsheid’ en
‘dwaasheid’. Omdat op 25 januari een driedelige
Bijbelstudie over Paulus start zou het zomaar kunnen dat
er deze zondag gekozen wordt voor de brieflezing.
Het liturgiekoor zingt deze zondag met en voor ons.
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Uit de kerkenraad
De kerkenraad is voor de laatste vergadering van 2022
op 5 december bij elkaar gekomen. In dit verslag een
samenvatting van wat aan de orde is geweest.
 
Visie en beleid
Op basis van de uitkomsten van de
gemeentebijeenkomsten van 27 oktober en 1 november
2022 adviseert Arnold Faber, coördinator Visie en Beleid,
de kerkenraad om gehoor te geven aan de prioriteit die
de gemeente stelt voor de onderwerpen 'pastoraat' en
'jeugd & jongeren'. De kerkenraad besluit dit advies over
te nemen en deze specifieke aandachtsgebieden aan
het jaarplan toe te voegen. De werkgroepen Pastoraat en
Jeugd & Jongeren krijgen de opdracht om de inbreng
vanuit de gemeentebijeenkomsten te vertalen in
concrete, toekomstgerichte plannen.
Afgesproken wordt om de voorlopige uitkomsten hiervan
in de kerkenraadsvergaderingen van maart (Jeugd &
Jongeren) en april (Pastoraat) te bespreken. 
 
Begrotingen 2023
De begrotingen voor 2023 van de Diaconie en van de
kerkrentmeesters zijn gepubliceerd in Over en Weer van
december. Er zijn geen reacties binnengekomen die
aanpassing van de in november voorlopig
goedgekeurde begrotingen noodzakelijk maken. Beide
begrotingen worden daarom ongewijzigd goedgekeurd.
 
Energiebesparende maatregelen
De tarieven voor energie voor de kerkelijke gebouwen
zullen op 1 januari 2023 fors omhooggaan. Omdat
gerekend moet worden op een vervijfvoudiging van de
kosten zijn besparingsmaatregelen onontkoombaar.
Daarom zullen de activiteiten die nu nog in de Dorpskerk
plaats vinden zo mogelijk in De Schakel worden
gehouden. Voor de vieringen en de uitvaartdiensten zal
de kerk tot 18 graden worden verwarmd. Dit geldt ook
voor de kerk gebonden activiteiten waarbij in principe
alleen dat deel van de kerk zal worden verwarmd dat
dan in gebruik is (zoals ontmoetingsruimte en koor).
 
Uit de colleges en werkgroepen
Het College van Kerkrentmeesters deelt mee dat de
aanvraag voor subsidie voor de restauratie van de glas-
in-lood ramen door de provincie is gehonoreerd. Hiermee
wordt de helft van de kosten gedekt. Er is nog geen
bericht ontvangen over de subsidieaanvraag voor de
restauratie van het orgel.
Zoals het er nu naar uitziet zal het orgel in januari weer in
gebruik kunnen worden genomen

De diakenen verzorgen ook dit jaar weer een kerstattentie
voor de gemeenteleden 80+.
De commissie Kunst in de kerk heeft voor 2023 vijf mooie
exposities op het programma staan. Naast exposities
rond de kerkelijke feesten is er in de zomermaanden op
verzoek van de kerkenraad een (extra) expositie met als
thema: Iconen Schrijven en Natuur.
De kinderdienst organiseert op 24 december weer een
herdertjestocht.
Op 1 januari wordt een morgengebed gehouden. In de
dienst van 8 januari zullen de nieuwe ambtsdragers
worden bevestigd en zal de vertrouwenspersoon aan de
gemeente worden voorgesteld. Ook wordt afscheid
genomen van de teruggetreden ouderlingen.
 
Vergaderingen in 2023
De nieuwe ambtsdragers worden op 12 januari a.s. in
een korte kerkenraadsvergadering welkom geheten;
in die vergadering zullen ook de leden van het
moderamen voor 2023 worden gekozen. In dezelfde
bijeenkomst zal de kerkenraad afscheid nemen van de
twee afgetreden ouderlingen.
De kerkenraadsvergaderingen worden met ingang van
januari op de laatste donderdagavond van de maand
gehouden; het moderamen vergadert steeds twee weken
daaraan voorafgaand.
Ook de diakenen gaan op een andere avond
vergaderen n.l. op dinsdagavond.
 
Tenslotte
Mocht u naar aanleiding van dit verslag of anderszins
vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u daarvoor
contact met ons opnemen. Onze gegevens vindt u op de
achterpagina van dit blad.
 
Namens de kerkenraad,
IJmte van Gosliga
 
De eerstkomende (reguliere) kerkenraadsvergadering is
op donderdag 26 januari 2023, 19.45 uur.
De agenda wordt tevoren gepubliceerd op de website en
opgehangen op het prikbord in de Dorpskerk.  
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Gebed om de gave
van naastenliefde

Onze liefhebbende Vader, Moeder, God, geef ons de gave om lief te hebben.
Geef ons de kracht om onbaatzuchtig van onze buren te houden.
Help ons van hen te houden, zoals U van ons houdt.
U bent de bron van alle ware liefde.
 
Het gedrag van onze buren schrikt ons soms af.
Maar Uw sterke liefde kan ons helpen onze haat te overwinnen.
Schenk ons Uw onvoorwaardelijke liefde. 
U laat Uw regen vallen op mensen die goed doen
maar ook op mensen die kwaad doen.
Uw liefde doet goed niet omdat mensen dat verdienen.
 
Heer, verbreed onze horizon om te zien wie onze buren, onze naasten, zijn,
bevrijd ons van egoïsme als we hen ontmoeten.
Help ons om onze vooroordelen opzij te zetten
en een helpende hand uit te reiken,
laat ons de Barmhartige Samaritaan zijn.
Geef ons de moed om er te zijn voor onze naasten in nood,
help ons om hen lief te hebben zonder op de kosten te letten.
Met Uw liefde, o God, kunnen we alles doen om onze naasten te helpen.
Help ons om niet de andere kant op te kijken, 
maar om bereid te zijn om onze mouwen op te stropen.
 
God van pure liefde, U houdt zoveel van ons 
dat U ons Uw enige Zoon Jezus gaf om ons te redden.
Laat Uw voorbeeld ons uitdagen om ook naar onze naasten uit te reiken.
In onze gebroken wereld bestaat zoveel onechte liefde;
bekleed ons met Uw grenzeloze liefde, zodat we goede naasten kunnen zijn.
 
Amen
 
Dominee Solomon Sule-Saa, Ghana
Bron: PKN-Petrus
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Vanuit de Pastores 
--------------------------------------------------------------------------------
 

verbinden   luisteren   bloeien

Nieuwjaarsgroet
Vorig jaar ontvingen alle gemeenteleden een
nieuwjaarskaart van ons met de drieslag ‘verbinden –
luisteren – bloeien’. We waren toen net als pastoresteam
gestart en vonden een persoonlijke kaart namens de kerk
passend in lockdowntijd. Terugkijkend op het afgelopen
jaar concluderen we dat de wens naar verbinden,
luisteren en bloeien op verschillende manieren vorm heeft
gekregen. We denken bijvoorbeeld aan de interviews die
de kinderen in de veertigdagentijd met oudere
gemeenteleden deden. Of aan de contacten die gelegd
worden in de Open Kerk. De bestaande verbinding met
stichting Welzijn heeft weer nieuwe waardevolle
activiteiten opgeleverd. En niet te vergeten: de talloze
verbindingen tussen gemeenteleden onderling.
Er wordt goed naar elkaar omgezien, dat is na Corona
niet veranderd.
 
In het jaar dat voor ons ligt willen we samen met u
doorbouwen aan persoonlijke bloei en bloei van de
gemeente. In het vertrouwen dat we hierin niet alleen
gaan maar samen met de Eeuwige onze weg mogen
zoeken. We bidden u en onszelf daarom Gods zegen toe
voor het komende jaar!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspiratie door de week
Vorig jaar zijn we met kerst begonnen met een wekelijks
inspiratiemoment per mail: inspiratie door de week.
Elke woensdag een inspirerende tekst, afbeelding,
gedicht of lied. En vaak eindigend met een vraag om zelf
te beantwoorden.
We zijn destijds begonnen omdat we merkten dat er door
alle lockdowns veel momenten van inspiratie niet
doorgingen. Bijeenkomsten, cursussen, het gesprek na
de kerkdienst. Als gevolg daarvan hadden wij als
pastores ook meer tijd voor deze ‘inspiratie op afstand’.
 
Nu, een jaar later, merken we dat de inspiratiebrief in een
behoefte voorziet. We krijgen regelmatig mooie reacties
per mail en de persoonlijke vragen worden besproken in
de Open Kerk of op andere momenten van ontmoeting.
Tegelijkertijd merken we dat het aantal actieve abonnees
terugloopt. Een aantal heeft zich uitgeschreven van de
nieuwsbrief en de nieuwsbrief wordt beduidend minder
geopend dan in Coronatijd. We willen de frequentie
daarom in het nieuwe jaar verlagen naar eenmaal in de
twee weken. Daarnaast lijkt het ons zinvol om te kijken of
we met de nieuwe Kerk-app een mogelijkheid kunnen
bieden om digitaal met elkaar in gesprek te gaan over
het tweewekelijkse inspiratiemoment. De Kerk-app is
bovendien een mooi instrument om als gemeentelid zelf
inspiratie te delen. Het zou dus zomaar kunnen dat ons
stapje terug juist meer inspiratie oplevert!

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.  
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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 19 januari 2022
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 evelinemasetti@pkcastricum.nl
Rik is te bereiken via telefoon 06 19847998, whats app 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 6 januari.
 
Aan tafel op tweede kerstdag
Op tweede kerstdag organiseert de PKC samen met
Stichting Welzijn een kerstlunch van 12.00 - 15.00 uur in
De Schakel. Dit is voor een ieder die gezelligheid en
ontmoeting met kerst wil ervaren. Er worden kerstverhalen
verteld en een optreden van zangeressen.
Schuif aan tafel en geniet van een sfeervolle kerst.
De kosten zijn € 10,00.

Vanuit de werkgroep vieringen
Overleg met de organisten
De leiding van een kerkdienst ligt in handen van zowel de
voorganger als van de kerkmusicus. Elke week wordt
gestreefd naar een mooi geheel van Woord en muziek.
De organisten die in de PKC spelen zijn ieder op hun
eigen manier betrokken bij de voorbereiding van de
kerkdiensten. Naast de samenwerking voor de wekelijkse
diensten is het ook gezond om af en toe pas op de plaats
te maken om te bespreken wat goed gaat en wat beter
kan in de samenwerking.
Dit overleg was al een tijd niet meer geweest. Daarom
waren de organisten onlangs te gast in de werkgroep
vieringen. Veel gaat er goed in de samenwerking maar
uiteraard zijn er ook verbeterpunten. Het was goed om
hier in alle openheid over te kunnen praten. We hebben
wederzijds de wens uitgesproken om dit gesprek op
regelmatige basis met elkaar te hebben. Het is boeiend
om te zien hoe verschillend onze organisten zijn.
Afkomstig uit verschillende kerkelijke tradities, de één met
meer vlieguren dan de ander. Voor hen allen geldt dat
het goed doet als willekeurige gemeenteleden ‘iets’ terug
geven  over de muziek na de viering. Aarzel dus niet om
uw (opbouwende) mening met de organisten te delen.

Als werkgroep vieringen zijn we blij met het
organistenteam dat we binnen de PKC hebben en
hebben we het vertrouwen uitgesproken dat we de
samenwerking in 2023 verder willen intensiveren.
 
Voorbereiden dienst van 8 januari
In het nieuwe jaar zetten we de goede gewoonte voort
om de dienst van de tweede zondag in de maand voor
te bereiden met een voorbereidingsgroepje.
Op zondag 8 januari vieren we de Doop van de Heer en
lezen Jesaja 42 : 1 - 9 en Matteüs 3 : 13 - 17. We lezen
samen één of beide Bijbelteksten en bespreken welke
vragen de tekst oproept, waar we blijven haken en wat
de woorden ons vandaag de dag te zeggen hebben.
 
Op veler verzoek is de voorbereiding dit keer op een
andere dag in de week.
Van harte welkom op woensdag 4 januari van 10.00 uur
tot uiterlijk 11.30 uur in De Schakel.
Graag wel even vooraf opgeven bij ds. Rik Willemsen
per mail, telefoon of WhatsApp.
 
Namens de werkgroep vieringen,
ds. Rik Willemsen.
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Groene kerk
25 november was er een 
bijeenkomst van Transitie Castricum
over "betekeniseconomie".
We hebben de aarde de laatste
eeuwen uitgebuit, alsof wij de
"baas" van de schepping zijn.
We zien onszelf boven aan
de keten staan, die alles naar
eigen believen uit de natuur
kunnen halen en de aarde
mogen uitputten, met onze groei-economie.
 
Maar in feite zijn we een organisch onderdeel van het
geheel. De aarde heeft haar eigen processen.
We moeten andere manieren vinden om onze economie
te regelen. Niet economie om economie te laten groeien,
maar met economie de samenleving dienen.
Natuur is meer dan kapitaal om de economie aan de
gang te krijgen.
En wij mensen zijn meer dan een economisch wezen, ook
cultureel en sociaal bijvoorbeeld.
We moeten de wereld en onszelf vanuit het ecologisch
perspectief gaan bekijken.
Het is het besef van de wederzijdse afhankelijkheid van
AL het leven op aarde.
Mensen zijn niet het centrum, maar hebben een
interrelatie met alles.
Dat vereist een andere manier van denken.
En dat wordt een nieuwe uitdaging voor de komende tijd.
Ook voor ons als christenen. Wat betekent
"rentmeesterschap" eigenlijk???
Kees Klomp gaf daar interessante ideeën over door via
een videoverbinding. 
En een enthousiaste dame die in de Provinciale Staten
van Noord-Holland zit is al bezig het beleid in die richting
te veranderen!
 
Op 11 december was er in de Dorpskerk een interessante
presentatie door Wolter van der Vlist van "Herenboeren
Kennemerland"
Het idee is met een groep mensen als coöperatie
(de Herenboeren) een boerderij te gaan runnen,
geleid door een echte boer, die in dienst wordt
genomen, om het eigen voedsel te gaan produceren op
een verantwoorde duurzame manier. Kleinschalig,
gemengd bedrijf, de grond goed en verantwoord
duurzaam bewerken, evt. vlees van een klein aantal
zelfverzorgde dieren gebruiken, eieren van vrij
rondlopende kippen eten, en groente van het seizoen.

Als huishouden investeer je eenmalig in je lidmaatschap
(ongeveer 2000 euro). Alle verdere kosten worden ook
samen gedeeld.
Per week betaal je dan een klein bedrag voor wat je
ervan gaat eten.
 
Naast een plek waar goed voedsel wordt geproduceerd
is zo'n boerderij ook een ontmoetingspunt voor de
mensen die eraan meedoen.
Er ontstaan allerlei activiteiten en er bloeien
vriendschappen op.
Het wordt a.h.w. een nieuwe manier van samen leven!
Voor meer info zie website, facebook en instagram,
of mail naar: kennemerland@herenboeren.nl of
bel Wolter: 06-46846273.
 
MarjanQ.

Bedankt
Onze hartelijke dank voor al het meeleven in de vorm van
kaarten, appjes, gesprekjes, en last but not least het
prachtige boeket wat wij kregen van jullie als gemeente.
Wij ervaren het echt als super fijn dat er zoveel meeleven
is, terwijl wij nog niet zo lang lid zijn van de gemeente.
Het is hartverwarmend.
Ik (Christien) herstel goed. Ik moet nog bestralingen
ondergaan en dan is de behandeling klaar.
Over het algemeen hebben we goede moed!
Hartelijke groeten,
 
Peter en Christien Smid

Opbrengst collectes

  6 nov. Zambia, opleiding predikanten    € 207,20

13 nov. KiA bijbelverhalen-
arbeidsmigranten in de
Golfstaten

€   98,07

20 nov. Hospice Beverwijk € 335,78

20 nov. Samen gedenken in dorp / stad € 191,60

27 nov. Colombia, onderwijs voor
werkende kinderen

€ 226,76

Voor de Diaconie

 
Voor kerkelijk beheer:
Totaal over november:                                  € 331,80

Lieneke Stieltjes
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Diaconale collectes in januari

Zondagen 1 en 29 januari: Diaconie
Dr. Erica Meijers, docent en onderzoeker diaconaat aan
de Protestantse Theologische universiteit verwoordt wat
diaconaat is als volgt: ‘Diaconie betekent ook wel ‘dienen
aan tafel’. Het drukt uit dat we als volgelingen van Jezus
geroepen zijn om elkaar en de wereld te
dienen. Diaconaat is de dienst van barmhartigheid en
gerechtigheid. In het diaconaat is de kerk solidair met wie
lijden in de wereld en geeft zij vorm aan de verwachting
van het Rijk van God voor deze wereld.’ De Diaconie
heeft de rol van voortrekker in de diaconale roeping van
de gemeente. Kan de diaconie ook dit jaar weer op
u rekenen?
 
Zondag 8 januari: Stichting Asmik in Armenië
In de november vergadering van de Diaconie hebben
3 bestuursleden van de Stichting Asmik de voortgang van
het MTA (Mobiele Team Asmik) project toegelicht.
De doelstelling van dit project 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 bereiden naar andere regio’s.

Zondag 15 januari: Voedselbank
Elke 1e vrijdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur
wordt er een inzameling gehouden van houdbare
levensmiddelen voor de Voedselbank IJmond bij het
Kerkplein van de St. Pancratiuskerk aan de
Dorpstraat 115.
Het is hartverwarmend hoeveel mensen met
levensmiddelen komen afleveren. Soms tassenvol, want
alles wat u zelf ook regelmatig gebruikt aan
levensmiddelen en wat persoonlijke verzorging betreft is
welkom. (Let daarbij wel op de houdbaarheidsdatum van
de levensmiddelen). Spaarkaarten van spaaracties door
supermarkten zijn ook welkom.
Er is een giften box aanwezig voor financiële bijdragen,
waarmede verse producten worden ingekocht om de
voedselpakketten aan te vullen.
Graag nodigt de Diaconie u uit om zelf eens een kijkje te
komen nemen tijdens een inzamelingsactie en neem dan
natuurlijk wat mee.
 
 
 
 
 
 
Zondag 22 januari: Bloemen in de kerk
De bloemen op de liturgische tafel zijn niet meer weg te
denken tijdens de zondagse vieringen in onze kerk. Bij de
kerkelijke feestdagen worden bloemen zelfs liturgisch
geschikt om met kleur, vorm, lijnen en karakter van de
bloemen de beleving tijdens de viering te verdiepen en er
een bijzondere betekenis aan te geven. Er staat bijna
altijd een boeket op tafel.
Na afloop van de viering worden deze bloemen met een
groet van onze gemeente aan gemeenteleden gebracht
die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.
Een vorm van daadwerkelijk omzien naar elkaar.
 
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.

 De barmhartige Samaritaan
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Kinderen
We zitten midden in de adventstijd als ik dit schrijf, en we zijn volop bezig
met ons Adventsprojekt. We hebben de voormoeders van Jezus als onderwerp,
met het thema LEVENSLICHT.
Batseba, Ruth en Rachab hebben we al als standbeeld mogen begroeten. 
Zij hebben elk op een bijzondere manier eraan meegewerkt dat
Jezus geboren kon worden. Batseba zorgde dat haar zoon Salomo
koning werd, Ruth trok met haar schoonmoeder mee vanuit Moab
terug naar Israël en trouwde daar met Boaz, die de grootvader van
koning David werd, en nog eerder zorgde Rachab ervoor dat het volk Israel
het beloofde land Kanaän kon binnentrekken: zij verborg de verspieders
die Jozua vooruit had gestuurd, daardoor werd zij en haar hele familie
gered toen haar stad Jericho helemaal verwoest en ingenomen werd.
Volgende week komt er nog 1 vrouw aan de orde: Tamar.
En daarna is het Kerstfeest en komt de echte moeder van Jezus, Maria,
op het toneel. 25 december is op een zondag en dan hebben we ook een kerstkinderdienst.
 
Kerstavond, zaterdag 24 december om 17.00 uur doen we eerst weer een HERDERTJESTOCHT, om de Dorpskerk
heen. We verzamelen in de Dorpskerk, en je mag je ouders, opa, oma, vriendjes en vriendinnetjes meenemen.
Als je het leuk vindt, mag je ook jezelf verkleden als herder, of engel, of wijze uit het oosten.
We lopen vervolgens ook langs Herders, Engelen, de Herbergier, en de Wijzen terug naar de kerk, waar Jozef en Maria
ons opwachten met het kindje Jezus. Misschien vind je het leuk om een klein kadootje voor Hem mee te nemen, dat
kun je dan bij Zijn kribje leggen.
We drinken tot slot lekkere chocolademelk of limonade met een kerstkransje.
 
Jullie krijgen ook nog een uitnodiging thuis hiervoor.
Kom gezellig meelopen, het wordt een feestelijke optocht!

Voor de jeugd

Tieners
Met onze Teensgroup hebben we al 3 bijeenkomsten gehad. Op de laatste in
november hebben we gesproken over licht en donker, en hoe licht of donker
we onszelf voelden.
Dat leverde mooie gesprekken op! Ook benoemd wat lichtpuntjes zijn die ons
kunnen troosten als we dat nodig hebben. We hebben zelf gespeeld met licht
en mooi kaarsen versierd.
 
Op Kerstavond 24 december gaan we meehelpen met de Herdertjestocht
voor de kinderen, als herder, engel of wijze uit het Oosten. We verzamelen in
de Dorpskerk, tussen 16.00 en 16.30 uur en verkleden ons daar.
Dan gaan we naar onze post en lopen daarna mee met de kinderen verder
en komen tenslotte allemaal samen terug in de Stal van Bethlehem.
Zie ook hierboven voor de kinderen.
We zetten alles nog eens op een rij in jullie groepsapp.
 
Dan is het Kerstvakantie! Heerlijk even bijkomen van alle schooldrukte en
feestelijkheden daarna.
 
Vrijdagavond 27 januari is dan de eerstvolgende Teensgroup bijeenkomst.
We laten jullie ook in de appgroep weten wat we dan gaan doen.
 
Dan wens ik jullie allen nu vast een heel mooie Kersttijd toe! Tot ziens weer in
de Dorpskerk!
 
MarjanQ. namens KenKgroep en Tienerleiding.
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Raad van Kerken Castricum
Oecumenisch Kerstvesper met
‘Festival van Lezingen en Liederen’
Op Kerstavond, zaterdag 24 december,
om 21.00 uur vindt weer de traditionele
oecumenische Kerstvesper plaats
in de Dorpskerk. We vieren daar, samen met
het Liturgiekoor en gastzangers, o.l.v. Jelle Jan Klinkert,
het ‘Festival van Lezingen en Liederen’ (Festival of Lessons
and Carols). We halen daarmee een oude Engelse
traditie naar onze tijd: lezingen uit het Kerstevangelie,
afgewisseld met ook hier bekende Engelse ‘carols’ in een
mooie Nederlandse vertaling van Sytze de Vries.
De muziek is bewerkt door Dirk Zwart.
 
Oecumenische viering aan
het begin van de
Week van Gebed voor
de Eenheid
zondag 15 januari om
10.00 uur in de Dorpskerk.
Thema: Doe Goed, Zoek Recht
Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid
2023 werd voorbereid door kerken uit de Amerikaanse
staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek
recht’ uit, naar aanleiding van een Bijbeltekst uit
Jesaja 1 vers 17. Jan Willem Janse, projectleider bij
MissieNederland: ‘De gruwelijke dood van George Floyd
in deze staat in 2020, als gevolg van het handelen van
een politieagent, bracht wereldwijd een beweging op
gang waarin (de gevolgen van) racisme en
etnocentrisme worden besproken. Ook in de kerk.
In het materiaal wordt gekeken naar de rol van de kerk
en gebeden om eenheid.’
 
Op reis met Paulus Lezing door ds. Rik Willemsen
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.
Data: woensdag 25 januari, 8 en 15 februari 2023
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Plaats: Parochiecentrum
Bijdrage: € 10,00 (incl.koffie/thee)
 
Marco Visser over nieuw Bijbellezen: PARS PRO TOTO
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
Datum: dinsdagavond 31 januari
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Dorpskerk
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
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Begroting 2023
Over de begroting 2023 zijn geen vragen binnen
gekomen. Tijdens de kerkenraad vergadering van
5 december is deze definitief vastgesteld.
 
Restauratie orgel en renovatie glas in lood ramen
Dorpskerk
Beide projecten zijn naar verwachting medio januari 2023
gereed. Op de website van onze kerk kunt u via een link
een klein filmpje, gemaakt door Robert Goede, horen en
zien wat een “klus” deze restauraties zijn. En wat een
vaklieden zich met deze werkzaamheden bezighouden.
Het openingsfeestje zullen we daarom uitstellen tot een
nog nader te bepalen datum in januari 2023.
 
 
 
 
 
                                                          
                       
 
 
 
 
 
Op de aanvragen voor subsidie t.b.v. de restauraties
hebben we inmiddels een heel mooi bericht van de
provincie ontvangen. Voor het orgel is ons € 30.000,-
toegekend en voor de glas in lood ramen bijna
€ 49.000,-. Dit geeft ons een geweldige financiële steun
in de rug. Wat een fijn resultaat.
 
Maatregelen vanaf januari 2023 wegens forse
verhoging van de energieprijzen
Inmiddels hebben we de definitieve prijsopgave
ontvangen voor de vanaf januari contractueel
verschuldigde prijzen voor het gas- en energiegebruik.
Deze worden vervijfvoudigd. Aan de kerkenraad hebben
wij, om de stijging van de energiekosten het hoofd te
bieden, voorzorgsmaatregelen voorgelegd:

•   M.i.v. 1 januari 2023 wordt de Dorpskerk alleen
verwarmd voor de zondagse erediensten, rouw- en
trouwdiensten.

•   Tijdens deze diensten wordt de temperatuur begrensd
op 18 graden.

•   Voor overige activiteiten wordt de Dorpskerk niet
verwarmd en kan – indien deze beschikbaar is en
voldoende ruimte biedt voor de betreffende activiteit –
worden uitgeweken naar De Schakel.

 

Vanuit het College van Kerkrentmeesters
De Schakel wordt wel verwarmd maar tot maximaal
19 graden. Voor gebruikers / huurders van de Dorpskerk
zijn de volgende varianten mogelijk:

1. Zingen of vergaderen in een onverwarmd
kerkgebouw [met de jassen aan]

2. Gebruik van De Schakel met verwarming tot 19 graden
3. Gebruik van het kerkgebouw tegen betaling van de

hogere energieprijs
Gebruikers en huurders hebben wij inmiddels
geïnformeerd dat er maatregelen genomen zijn.
 
Streamen uitzending kerkdiensten
In vorige Over en Weer’s informeerden wij u al dat
vanwege het risico van een zwartstand (er is dan geen
beeld meer op uw tv, lap top, computer of tablet) tijdens
de viering bij gebruik van filmpjes en/of bekende muziek
besloten is een extra streampartner (ook wel
streamprovider genoemd) te abonneren.
 
Vanaf begin januari 2023 zullen wij definitief
overschakelen naar Kerkdienstgemist
Het gebruik van YouTube is dan niet meer mogelijk.
Wij verzoeken u daarom in het vervolg af te stemmen op
deze provider. U kunt gewoon aanklikken via de link op
de website van onze kerk.
Mocht u desondanks problemen ondervinden met het
afstemmen op Kerkdienstgemist, neem dan contact op
met Henk Meijer. Hij zal u in contact brengen met één
van de leden van de stream-groep om samen tot een
werkbare oplossing te komen. De contactmogelijkheden
van Henk Meijer kunt u vinden op de laatste pagina van
Over en Weer bij het onderdeel Beeld en Geluid.
 
Ringleiding
Van een aantal kerkgangers hoorden wij dat de
ringleiding het niet goed zou doen. Het tegendeel is
waar. Regelmatig wordt gemeten of de ringleiding goed
functioneert. Voor een zo goed mogelijke opvang
adviseren wij u niet aan de zijde van het gangpad plaats
te nemen maar zo dicht mogelijk in de richting van de
muur. Daar is het geluid in het hele schip van de kerk van
goede kwaliteit.
 
Vacatures
Het CvK is zeer verheugd dat Vincent Noort bereid is
gevonden de taak op zich te nemen als administratief
beheerder van de begraafplaats. Henk van de Leest is al
druk bezig met het inwerken van Vincent. Daarnaast
heeft Vincent ook het team van Beeld & Geluid versterkt.
Fijn dat er op deze wijze weer een breder team is om de
werkzaamheden voor onze kerk te kunnen uitvoeren.
 
vervolg op pagina 15

 Nieuwe balg
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vervolg van pagina 14
 
Binnen het CvK zijn nu nog een tweetal vacatures:

•   Voorzitter
•   Administrateur

Met één van onze kerkleden zijn we in gesprek om de
functie van voorzitter over te gaan nemen. Wat zou het
mooi zijn als ook deze vacature kan worden ingevuld.
Nu nog een administrateur. U hoeft daarvoor geen
kerkrentmeester te worden en kan de werkzaamheden in
eigen tijdsindeling uitvoeren. Willem Pool is graag bereid
u nader te informeren.
Wat zou het een mooi kerstcadeau zijn als één van u zich
daarvoor beschikbaar zou stellen. Hoop doet leven.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Frans van Meggelen, voorzitter

Mooi nieuws actie kerkbalans!
 
In de vorige editie van Over en Weer stond nog vermeld
dat er nog niemand zich had aangemeld om mee te
doen met de actie kerkbalans. Inmiddels staat de teller
op 7. Onze dank hiervoor, immers veel handen maakt
licht werk.
 
Zoals bekend is actie kerkbalans 2023 van 14 tot 28
januari 2023. In de eerste week van 14 tot 21 januari
ontvangt u een enveloppe met een informatiefolder en
een toezeggingsformulier. In de week daarna wordt uw
antwoord bij u opgehaald of wordt u gevraagd deze per
gefrankeerde post te retourneren.
 
Onze kerk is in grote mate afhankelijk van de financiële
bijdragen van de leden. Is de kerk voor u ook van
blijvende waarde en een plek van ontmoeting en
inspiratie? Doe dan mee en vul
het toezeggingsformulier in.
Neemt u contact met mij op als u te zijner tijd onverhoopt
geen uitnodiging krijgt?
 
Coördinator actie kerkbalans,
Eldert Boersma
Ejmboersma999@gmail.com
06 30108790

Actie kerkbalans

Vervolg van de gemeentebijeenkomsten
 
In de vorige Over en Weer hebt u een impressie kunnen
lezen van de twee gemeentebijeenkomsten rond de
uitvoering van het jaarplan 2021 – 2023. Op basis van de
gepresenteerde uitkomsten is een advies aan de
kerkenraad uitgebracht over het vervolg van het
jaarplan. Het advies aan de kerkenraad is om gehoor te
geven aan de prioriteiten die op de
gemeentebijeenkomsten door de aanwezigen zijn
gesteld: ‘pastoraat’ en ‘jeugd & jongeren’.
 
De vergrijzing in de gemeente zorgt voor een
toenemende behoefte aan pastoraal contact enerzijds
en een afnemende personele bezetting anderzijds.
Deze uitdaging vraagt om een frisse, toekomstgerichte
kijk op de manier waarop we binnen de PKC
het pastoraat organiseren. Keuzes maken is hierbij
onvermijdelijk. Op basis van het huidige beleidsplan en
de ideeën vanuit de gemeentebijeenkomsten kan de
werkgroep pastoraat aan de slag om een plan uit te
werken voor een toekomstgerichte pastorale organisatie
met concrete plannen voor het komende jaar.
 
Keuzes maken speelt ook voor de werkgroep
jeugd & jongeren. De gemeente vindt dat ‘de toekomst
van de kerk’ veel aandacht verdient.
Tegelijkertijd hebben we ook op dit gebied te maken met
een beperkte hoeveelheid vrijwilligers. Er is een actieve
kind & kerk groep en ook de net opgestarte tienerkerk is
hoopvol. Daarnaast zijn er veel goede ideeën voor onze
gemeenteleden van 0 tot 30 jaar. Advies is om een visie
op jeugd- & jongerenwerk te formuleren die het mogelijk
maakt om het komende jaar de juiste keuzes te kunnen
maken uit de grote hoeveelheid ideeën.
 
Aan beide werkgroepen is geadviseerd om contact te
leggen met gemeenten die voor vergelijkbare
uitdagingen staan. Ervaring leert dat zo’n ‘kijkje over de
grens’ inspirerend kan werken.
Begin 2023 komen beide werkgroepen met concrete
plannen terug in de kerkenraad.
 
Arnold Faber
Coördinator Visie en Beleid

Jaarplan
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Column van ds. Verhoeff, Classispredikant
Ik mis je
 
Bij vrijwel iedere gemeente 
hoor ik het. 
‘Corona is over, gelukkig. 
Maar we hebben lang niet
iedereen terug in de kerk.’
Ik zie het zelf ook, 
elke week als ik ergens 
gastvoorganger ben.
Namen weet ik vaak niet. 
Maar gezichten mis ik.
Die ene man, dat gezin,
of die vrouw met wie ik
ooit zo’n bijzonder gesprek
had na de dienst.
Ze zijn er niet. En ik mis ze.

Bij nadere beschouwing blijkt dat de groep mensen die
we niet meer zien in grote lijnen bestaat uit drie
categorieën. De eerste zijn ouderen. Sommigen van hen
durven gewoon nog steeds niet echt de deur uit.
Een tweede categorie betreft gezinnen. Zij hebben in
Coronatijd ontdekt hoe kostbaar vrije tijd is.
Zondagochtend is even tijd voor jezelf, voor elkaar, en
voor anderen.

De derde categorie bestaat uit mensen die de luxe van
de laptop hebben ontdekt. De kerk in bed, of op de
bank. Koffie erbij, en zo horen we dominee ook.
Zelf geloof ik eigenlijk helemaal niet zo in online vieringen.
Voor degenen die fysiek niet meer kunnen is het natuurlijk
een uitkomst. Maar voor veel anderen, is de online dienst
dan niet de eerste stap naar de uitgang?

Naar mijn overtuiging is geloven namelijk niet in de
laatste plaats gemeenschap zijn. Gekend worden, elkaar
zien en ontmoeten, dat is een gestalte van het evangelie.
We vieren dat met het sacrament van de koffie. En die
drink je niet alleen in bed, met de laptop op schoot.
Die drink je na de dienst. En vooral: met elkaar.

De vraag is dus: kunnen we mensen terugkrijgen?
En volgens mij valt in alle drie genoemde categorieën
nog winst te boeken. Dat begint met kijken. Wie zijn er niet
meer, die er vóór Corona wel waren? In bijna elke
gemeente zijn de namen bekend. Waarom stappen we
niet op hen af? ‘We missen je. Wat kunnen we doen om
je te helpen je plaats weer in te nemen?’

Uit verlegenheid zetten we die stap vaak niet.
Maar daarmee doen we de ander tekort. Ik hoorde ooit
het verhaal van een vrouw die bijna twee jaar niet in de
kerk was geweest. Een relatie op de klippen, een moeilijke
tijd achter de rug, zo kan het gaan.
Maar niemand was komen vragen wat er was.
‘Het ergste’, vertelde ze, ‘was dat niemand me
had gemist.’

Gemist worden is misschien wel een van de mooiste
gevoelens die er zijn. Je doet ertoe, je bent belangrijk.
Zeker in de kerk mogen we elkaar dat gevoel niet
onthouden. Deze decembermaand, met Kerst voor de
deur, is bij uitstek de tijd om elkaar te missen. Én om daar
iets mee te doen.
‘We zien je maar zo weinig, we missen je.’ Dat is genoeg.
‘Ik mis je.’

 Kerst. Bron: Raad van Kerken in Nederland
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Om te gedenken
Op vrijdag 25 november is
op de leeftijd van 88 jaar overleden
 
Lotte Noordhoek - van de Voorde.

Zaterdag 3 december namen we
afscheid van haar tijdens een crematieplechtigheid
in Alkmaar.
Een leven vol liefde stond er op de kaart.
 
Lotte werd geboren op 27 november 1934 in Amstelveen.
Ze groeide op en ging naar de huishoudschool.
Op haar 17e ging ze het huis uit en werd
kinderverzorgster. Ze werkte in een huis voor ongehuwde
moeders. In die tijd leerde ze Wim kennen en trouwden ze
in 1959. Begin 1960 verhuisden ze naar Castricum.
Wim en Lotte werden gezegend met drie kinderen en
kleinkinderen. Ze werd actief betroken bij de kerk en zong
in het oratoriumkoor.

Lotte deed veel voor de kinderkerk, bezoekwerk en
jarenlang in de kerkenraad actief geweest.
Ook werkte ze graag bij V&D.
Reizen door Europa was waar Lotte van kon genieten.
Ook de uitstapjes met de kleinkinderenstonden op haar
prioriteitenlijst. Tot op haar 84ste heeft ze auto gereden
en ouderen naar de kerk gebracht.
 
Lotte was een zorgzame modern denkende vrouw met
humor en een brede belangstelling die tot op het laatst
toe betrokken was bij haar familie, mensen en de wereld.

We vertrouwen haar toe aan de Eeuwige en bidden om
troost en kracht voor de kinderen en kleinkinderen.
 
Pastor Eveline Masetti

Waar zouden wij zijn, goede God,
zonder vertrouwen in wat komt?
 
Waar zouden wij zijn
als wij alle hoop zouden verliezen?
 
Waar zouden wij zijn
als alle moed ons ontnomen werd?
 
Waar zouden wij zijn
als Uw wijsheid ons ontviel?
 
Waar zouden wij zijn
als U ons geen kracht zou geven?
 
Waar zouden wij zijn
zonder vreugde bij U vandaan?
 
Waar zouden wij zijn
als wij niet leefden in Uw vrede?
 
Vervul ons dan met Uw Geest,
totdat Uw koninkrijk gekomen is.
 
 
André F. Troost 
Bron: PKN-Petrus

Waar zouden wij zijn
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Werkgroep Ouderen Contact
Als ik dit schrijf moet de kerstmaaltijd nog plaats vinden.
In de volgende Over en Weer leest u daar meer over.
Wij wensen u allen goede, vreugdevolle feestdagen toe!
Wij kregen het volgende gedicht:
 
           Kerst 2022

           Kunnen we nog
           met blijheid kerst vieren,
           zingen,
          “Het licht schijnt overal”
           Een knoop in mijn maag
           Gisteren, vandaag.

           Onrustige tijden,
           mensen die lijden
           Juist daarom
           Moeten we zingen.
           Want het is Jezus
           Geboren in een stal
           Die deze wereld verlossen zal.
  
                                             Rian den Boer 

In januari komt Salvatore met zijn papegaaienshow bij
ons. Salvatore is in de zomermaanden met zijn
papegaaien op Scheveningen te vinden. In de winter
treedt hij op in verzorgingshuizen en op feestjes om groot
en klein een leuke middag te bezorgen. Het zal een
bijzondere bijeenkomst worden.
Wij komen bij elkaar op dinsdagmiddag 10 januari 2023
om 14.30 uur in De Schakel.
 
Marieke Meijer

Maal en Verhaal
Maandag 23 januari 2023 (zoals altijd, de vierde
maandag van de maand) is er weer Maal en Verhaal.
We beginnen in De Schakel om 18.30; 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 februari.
Opgave graag uiterlijk donderdag 19 januari 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 19 januari) 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?

Voor de Voedselbank IJmond is er dit jaar 11 keer
ingezameld op de eerste vrijdag van de maand op het
plein voor de St. Pancratiuskerk.
Met trots kunnen wij meedelen dat wij dankzij de gulle
gevers van alle gezindten hebben ontvangen 142 kratten
met houdbaar voedsel en in onze donatiebox bijna
€ 3.000,00. Ook noemen wij nog de enorme hoeveelheid
DE-bonnen waarvoor koffie wordt gekocht en vele soorten
cadeaudozen van diverse acties.
 
Mogen wij in 2023 ook weer op u rekenen elke eerste
vrijdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur?
 
Ton Borst

Voedselbank
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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: IJmte van Gosliga
(0251) 656013
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
Han van Konijnenburg
(0251) 658190

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
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