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Voorwoord

In deze maand sluiten wij, zoals ds. Rik Willemsen schrijft in het stuk
'Bij de diensten', de Paastijd af met het Pinksterfeest. Op pagina 5 kunt u meer
lezen over de dienst op Eerste Pinksterdag.
Eerst is het op 26 mei nog Hemelvaartsdag en wij herinneren u nog even aan
het dauwtrappen, gevolgd door een ontbijt en een dienst. Voor meer info zie
het meinummer van Over en Weer.

Ds. Angelique Rijlaarsdam heeft een mooie bijdrage geschreven naar
aanleiding van het feit dat de vieringen op Dijk en Duin weer zijn begonnen.
De viering begin mei ging over het mooie lied 'Morning has broken', een lied
dat zij ons ook geregeld laat zingen als zij voorgaat in de Dorpskerk. 

Henk Leenstra heeft een bijdrage geschreven voor de rubriek 'Aan het woord',
onder de titel Museumbezoek. Hij vertelt over het bezoek aan het
Catherijneconvent, waar met beeld en geluid het thema 'van God los' werd
gepresenteerd. Hij schrijft in zijn bijdrage over de aspecten Kerkverlating en
Kerkvernieuwing van dit thema. De moeite waard.

Op pagina 14 vindt u een artikel over de Groene Kerk met daarin de
aankondiging van een interactieve lezing in samenwerking met
Transitie Castricum op 9 juni. Het thema is: Stop de groei. 

Gelukkig kan en mag er weer meer en op pagina 16 vindt u de
aankondigingen van twee concerten, een orgelconcert in De Pancratiuskerk
en een concert van Connection. 

Wij wensen u veel leesplezier.

De redactie

Bron afbeelding voorpagina: PKN

Pinksteren, feest van hoop. Bron liturgischschikken.nl
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Ter overweging
Morning has broken
 
De vieringen op het terrein zijn weer begonnen. Wat een heerlijkheid. We kunnen weer samenkomen, vieren, zingen,
stil zijn en een kaarsje aansteken. Na 2 jaar van her en der kleine samenkomsten op afdelingen kan het nu weer in
grote(re) getalen op zondagmorgen in de Oude Keuken. Het is opvallend hoe snel de vertrouwde sfeer weer terug is
in dit moment van samen- en kerkzijn. De sfeer van aandacht, van ‘ff naar buiten voor een sjekkie’, van hoor en
wederhoor bij de overweging en van ontroerende kaarsjes en gebeden.
 
Na Pasen zijn we gestart met een serie vieringen over bekende evergreens: (pop)liedjes die iedereen kent.
De één zingt ’s morgens onder de douche, een ander luistert muziek al wandelend hier op het terrein en ik zing
(helaas vals) graag mee met de radio in de auto.
Liederen, zang en muziek, doen iets met mensen: ze kunnen je diep raken, als ze zingen van herkenbaar gevoelens of
wonderschone dingen. Het lijkt wel alsof een lied af en toe een snaar in je ziel kan raken, wat ontroert, of blij maakt,
kracht opdelft, ontspant of woorden aan je gevoelens geeft. En soms tilt een lied je boven het alledaagse uit
– en verbindt het ons met de hemel.
Begin mei ging de eerste viering over ‘Morning has broken’ – gezongen door Cat Stevens en geschreven door
Eleanor Farjeon. Hieronder de tekst in de hertaling uit het Nieuwe Liedboek (nr.216):
 
          Dit is een morgen als ooit de eerste,
          zingen de vogels, geven hem door.
          Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
          beide ontspringen nieuw aan het woord.

          Dauw op de aarde zonlicht van boven,
          vochtige gaarde, geurig als toen.
          Dank voor gewassen, grassen en bomen,
          al wie hier wandelt, ziet het is goed.

          Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
          licht dat ooit speelde waar Eden lag.
          Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
          dank opgetogen Gods nieuwe dag.
 
In de prachtige melodie van dit lied hoor je het licht over de rand van het duister heen lopen en doorbreken.
Het licht komt over de horizon heen: een nieuwe dag vangt aan. Als die eerste dag, ooit. Daarin klinkt de echo van
schepping door, uit Genesis 1, en de echo van Pasen. Want het was op de eerste dag dat het licht opkwam, en het
graf leeg was. En: leeg bleef. Elke dag weer klimt het licht boven de horizon uit – als teken van hoop, als licht van God
dat niet dooft.
 
Vele aanwezigen worden geraakt door liederen, ieder naar haar of zijn eigen smaak. ‘Ik hou van Tina Turner en
Jim Morrison’, roept een dame op respectabele leeftijd. Dit brengt een glimlach op verraste gezichten. ‘Muziek heelt
als m’n hart soms zeer doet’, zegt een ander. Bij het luisteren naar ‘Morning has broken’ zijn we eerst stil, mompelen
dan gaandeweg mee en sluiten luidkeels af met het slotcouplet. Mooi toch, hoe zingen soms belijden wordt.
 
Bij de koffie na afloop stoot de Tina Turner-fan haar kopje om en haalt ze een nat pak. Een handdoek brengt soelaas.
Een jongen die is opgenomen op de opnamekliniek, ziet haar een beetje deppen en rillen. Hij doet z’n jas uit en slaat
deze om haar schouders. ‘Hou maar aan, ik kom hem later deze week wel ophalen’, zegt ie. Als het koffie drinken
afgelopen is, zie ik haar de deur uit schuiven: achter haar rollator, naast een vrijwilliger en met een stoere jas om haar
schouders.
Het hemelse licht loopt over de horizon heen – telkens weer. En: het straalt ook daar waar mensen het aan elkaar
doorgeven.
 
Angelique Rijlaarsdam
geestelijk verzorger bij Parnassia N-H
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Kerkdiensten in de Dorpskerk
  26 mei           Hemelvaart
   09.00  Ds. Rik Willemsen   
               1e collecte: Mosaïk
               2e collecte: Kerkelijk beheer

  29 mei          Opening expositie
  10.00   Ds. Rik Willemsen          met tolk gebarentaal
              1e collecte: Diaconie
              2e collecte: Diaconaat: ook voor jongeren     
           
    5 juni          Pinksteren
  10.00   Ds. Rik Willemsen          met kinderdienst
              m.m.v. de Cantorij
              1e collecte: Zuid-Afrika:
                                   Bijbel brengt arme boeren in actie
              2e collecte: Kerkelijk beheer

  12 juni
  10.00   Ds. Rik Willemsen          Maaltijd van de Heer
              1e collecte: Voedselbank
              2e collecte: Kerkelijk beheer

  19 juni
  10.00   Ds. Rik Willemsen
              M.m.v. het Liturgiekoor
              1e collecte: Noodfonds 
              2e collecte: Kerkelijk beheer

  26 juni
  10.00   Pastor Eveline Masetti
              1e collecte:  Hulp en perspectief
                                    voor mensen zonder papieren
              2e collecte: Kerkelijk beheer

    3 juli
  10.00   Pastor Eveline Masetti
              1e collecte: India: Onderwijs geeft
                                   kansarme kinderen een toekomst
              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 juni               Pinksteren
10.00 uur           Pastor Anton Huisman      
           
12 juni
10.00 uur           Ds. Angelique Rijlaarsdam              
 
26 juni
10.00 uur          Ds. Angelique Rijlaarsdam            
 

4 Protestantse Kerk Castricum



Paasrefrein Oekraïne
Op zondag 1 mei jl. ging ds. Jarek Kubacki van de
Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond voor.
Tijdens de Paasweek in de Oosterse traditie (dat is de
week na ons Pasen) verbleef hij bij de Grieks-Katholieke
parochie in Ladantsi in Oekraïne, een gemeente waar zij
een partnerschap mee hebben.
Tijdens de dienst liet hij een video zien waarin het koor
Christoforos het Paasrefrein zong, dat daar in de
Stille Week ten gehore wordt gebracht. Het koor zong dit
Paasrefrein speciaal voor hun Nederlandse vrienden in
het Nederlands. Dit is de tekst:

          Christus is opgestaan uit de doden
          door Zijn dood vertreedt Gij de dood en
          schenkt Gij het leven aan hen in het graf.

Bij de diensten in juni
In de maand juni sluiten we de Paastijd af met het
Pinksterfeest. Met de uitstorting van de heilige Geest is de
drie-eenheid volledig in beeld: Vader, Zoon en
heilige Geest. Dat mysterie vieren we op zondag Trinitatis,
waarna we de zondagen van de zomer vieren.
We kleuren in de maand juni dus weer groen.
Dat houden we bijna een half jaar vol, tot aan advent.
 
De maand begint feestelijk met het Pinksterfeest op
zondag 5 juni. Er is kinderdienst en de cantorij zingt voor
en met ons. Zoals in de vorige Over en Weer vermeld
zullen we rond Pinksteren lezen uit de boekrol van Ruth.
De boekrol die gelezen wordt op het Joodse Pinksterfeest,
Sjavoeot. Deze zondag is de hoofdlezing Ruth 2, waar
Boaz en Ruth elkaar voor het eerst ontmoeten.
Tijdens deze ontmoeting neemt Boaz het initiatief en is hij
gastvrij naar de onbekende en nederige Ruth. Vanuit het
verhaal van Ruth trekken we lijnen naar ons christelijke
Pinksterfeest en vieren we het feest van de Geest.
 
Het verhaal van Ruth en Boaz gaat verder op
zondag 12 juni, zondag Trinitatis.
We lezen Ruth 3, waar Ruth en Boaz elkaar opnieuw
ontmoeten. Deze ontmoeting lijkt wel een spiegelverhaal
van het vorige hoofdstuk. Nu is het Ruth die de leiding
neemt in de ontmoeting. Ze weet wat ze wil en gaat recht
op haar doel af. Krijgt ze wat ze wil?
‘Wacht maar tot je weet hoe het afloopt’, zijn de laatste
woorden van dit hoofdstuk. We vieren deze zondag weer
het avondmaal. Zowel in de kerk als thuis kunt u het
avondmaal met ons meevieren.

Christoforos

Maal en Verhaal
Maal en Verhaal is weer in De Schakel op maandag
23 mei. Aanvang 18.30 uur; deur open om 18.00 uur.
De kosten zijn € 7,50. Dan kunnen we weer genieten van
het heerlijke eten van Arjan, luisteren naar een mooi
verhaal en elkaar ontmoeten.
Opgave graag uiterlijk donderdag 19 mei 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 doorgeven.
•   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?
De laatste Maal en Verhaal voor de grote vakantie is
maandag 27 juni (opgave uiterlijk donderdag 23 juni).

Zondag 19 juni sluiten we de lezingenserie uit Ruth af met
het lezen van het laatste hoofdstuk, Ruth 4. We horen of
het plannetje van Naömi en Ruth gaat werken.
Deze dienst wordt voorbereid met gemeenteleden
(zie uitnodiging elders in dit blad). Het is dus nog even
spannend welk aspect uit het verhaal we zullen belichten.
Wat we wel weten, is dat het liturgiekoor haar
medewerking verleent in deze dienst.
 
Op zondag 26 juni lezen we 1 Koningen 19: 19 - 21 en
Lucas 9: 51 - 62. We volgen Jezus. Jezus gaat op weg
naar Jeruzalem. Volgen, dat betekent letterlijk gewoon
‘achter iemand aan gaan’. Waar gaat Jezus dan heen?
Waar kom je uit als je achter Hem aangaat?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ds. Kubacki bracht tevens de hartelijke groeten vanuit
Ladantsi over. Wilt u dit lied (en de gehele dienst) nog
eens terugzien, ga dan naar kerkdienstgemist.nl via de
website van onze kerk.
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Uit de kerkenraad
De kerkenraadsvergadering van 9 mei beginnen we met
het lezen van het ‘Lied tegen de derde wereldoorlog’
geschreven door Huub Oosterhuis voor de
Vietnamzondag van 29 oktober 1972(!) en nu helaas
door de oorlog in Oekraïne weer actueel: “Wij die met
eigen ogen de aarde zien verscheurd” (Tussentijds 217).
In de vergadering spreken we met het bestuur van de
Raad van Kerken Castricum naar aanleiding van het
Jaarverslag 2020/2021 en vervolgen we het gesprek over
‘Veilige Kerk’.
 
Raad van Kerken Castricum
Het bestuur van de Raad van Kerken Castricum
memoreert dat de corona maatregelen een behoorlijke
impact hebben gehad op de activiteiten van de Raad.
Slechts enkele bijeenkomsten en cursussen konden in
beperkte bezetting of aangepaste vorm doorgaan,
mede dankzij de medewerking van de vrijwilligers van de
PKC en in het bijzonder het kostersteam.
Andere activiteiten moesten worden uitgesteld of zijn
komen te vervallen.
In het verslagjaar kon de oecumenische viering op
Vredeszondag 20 september 2020 in de Dorpskerk met als
thema ‘Vrede verbindt verschil’ doorgaan.
De oecumenische viering in de week van gebed voor de
eenheid van de christenen op zondag 17 januari 2021
was in aangepaste vorm mogelijk.
De zomerfilms: maaltijd, film en een goed gesprek zijn niet
doorgegaan; voor komende zomer worden deze
gewaardeerde bijeenkomsten weer georganiseerd!
Het bestuur van de Raad van Kerken hoopt voor het
seizoen 2022/2023 weer een gevarieerd aanbod van
activiteiten te kunnen samenstellen en in het vertrouwde
programmaboekje én op de website te kunnen
presenteren. Hopelijk zal de deelname aan de activiteiten
dan weer op het niveau van voor corona komen.
Hoewel het moeilijk blijft om bestuursleden uit de drie
deelnemende kerken te vinden die de eerder
opengevallen plaatsen in het bestuur kunnen innemen,
heeft de zoektocht naar vrijwilligers geresulteerd in het
toetreden van Daan Simoons als nieuwe
penningmeester. Namen van mogelijke kandidaten voor
andere functies kunnen nog steeds aan de voorzitter van
de Raad worden doorgegeven.
Dank voor de bestuursleden van de Raad voor hun inzet
en voor hun bijdrage aan het realiseren van de
doelstelling van de Raad van Kerken Castricum:
het bevorderen van de Oecumene in Castricum.
 
Veilige kerk
Zoals in het verslag van de vorige vergadering is
aangegeven (Over en Weer, mei 2022) is in deze
vergadering verder nagedacht en gesproken over wat
‘Veilige kerk’ betekent:

– in het algemeen en in het bijzonder in de
Protestantse Kerk Castricum in al haar geledingen.
Na een eerste oriëntatie op het onderwerp in de
vergadering van maart jl. en het in april genomen besluit
om op voorstel van de pastores uit de regionale
werkgemeenschap ook in Castricum een lokale
vertrouwenspersoon te benoemen, bereiden we ons als
kerkenraad in deze vergadering in een openhartig
gesprek voor op het zetten van verdere stappen in de
beleidsontwikkeling op dit onderwerp.
Daarbij komen vragen aan de orde als:

•   Wat is een veilige kerk?
•   Hoe zorgen we dat de gemeente een veilige plek is

voor iedereen?
•   Wat heb ik nodig om me veilig te voelen: in de kerk en

in de colleges, werkgroepen en samenkomsten?
•   Hoe kunnen we zorgen voor een sfeer van openheid

waarbij ieders grenzen gerespecteerd blijven?
 
Voortzetting gesprekken
Na de instemming van de kerkenraad in april jl. op de
vraag van ds. Roel Knijff om gesprekken ter toenadering
in de gemeente voort te zetten, is een stuurgroep
samengesteld om deze gesprekken te begeleiden.
Over de samenstelling van de stuurgroep en het doel van
de gesprekken wordt een bericht opgenomen in
Over en Weer.
 
Jaarplan 2021-2023
Gemeld wordt dat de projectgroep implementatie van
het jaarplan in de junivergadering van de kerkenraad
eindverslag zal uitbrengen over haar werkzaamheden.
Zoals in april al is aangegeven is de in- en externe
communicatie nog een belangrijk aandachtspunt.
Hopelijk dat er deskundigen op dit gebied bereid kunnen
worden gevonden om hieraan een bijdrage te leveren.
 
Tenslotte
Mocht u naar aanleiding van dit verslag of anderszins
vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u rustig
contact met ons opnemen. Onze gegevens vindt u op
de achterpagina van dit blad.
 
Namens de kerkenraad,
IJmte van Gosliga
 
 
De volgende kerkenraadsvergadering is op dinsdag 7
juni 2022, 19.45 uur.
De agenda wordt tevoren gepubliceerd op de website en
opgehangen op het prikbord in de Dorpskerk. 
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Het programma ‘Als daar muziek voor is’,
met gedichten van M. Vasalis gezongen
door Janne Schra met op de vleugel
Reinout Douma van het Noordpool Orkest,
dat begin februari zou plaatsvinden,
is nu op:
zondag 29 mei 2022 om 16.00 uur in de Dorpskerk
Bijdrage: € 10.00 (incl. koffie/thee)
Opgave via ons nieuwe e-mail adres: info@rvkcastricum.nl
Hanneke Klinkert, voorzitter RvK Castricum
Kijk op onze website voor nieuws: www.rvkcastricum.nl
 
Het wekelijkse Taizé-avondgebed
wordt in juni op iedere maandagavond
gehouden in de Dorpskerk, Kerkpad 1,
achter Dorpsstraat 61 van 19.00 tot 19.45 uur.
De kerk is open om 18.45 uur.  
Er is een Psalmlezing en een Bijbellezing; en ook een stilte.
Ieder die dat wil kan een lichtje aansteken.
Jong en oud, iedereen is welkom.

Sacred Dance
is elke 2e maandagavond van de maand in De Schakel.
De leiding is in handen van Corine Zwaan. Muziek en
beweging geven je de kans om lichaam en geest te
ontspannen, om vreugde, concentratie, stilte en
verbondenheid met elkaar te ervaren.
Ervaring is niet nodig.
Datum: 13 juni 2022
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Bijdrage: € 10,00 per avond
 
 
De MeditatieKring
is maandelijks in
de Dorpskerk o.l.v. ds. Bert Appers.
Bijeenkomst: vrijdag 17 juni 2022
Inloop 15.00 uur;
meditatie 15.30 – 16.30 uur

Voortzetting gesprekken - Instelling
stuurgroep
In de vergadering van de kerkenraad van 4 april jl. is
ingestemd met het voorstel om een meer zichtbaar
vervolg te geven aan de gesprekken zoals die door
ds. Roel Knijff in de afgelopen tijd zijn gevoerd met
gemeenteleden en leden van De Witte Duif
(zie “Uit de kerkenraad” in Over en Weer van mei 2022).
Daartoe is het idee overgenomen een stuurgroep te
vormen om de gesprekken te begeleiden met hen die te
kennen geven dat zij dit wensen. Hopelijk kunnen deze
gesprekken ertoe bijdragen dat we aarzelingen en
belemmeringen weg kunnen nemen, waardoor (weer)
ruimte ontstaat om elkaar te ontmoeten binnen de
gemeente en De Witte Duif. Met als doel te komen tot een
verdergaande onderlinge heling, opdat ieder zich veilig
kan voelen in de kerk.   
 

De stuurgroep wordt gevormd door:
(vanuit De Witte Duif:) Huib Bakker en Arnold Faber,
(vanuit de kerkenraad:) Ria Ritzema en ds. Rik Willemsen.
De stuurgroep wordt begeleid door ds. Roel Knijff.
 
IJmte van Gosliga,
(voorzitter kerkenraad)

Raad van Kerken Castricum
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Vanuit de Pastores 
--------------------------------------------------------------------------------
 

verbinden   luisteren   bloeien

Pastoraat voor Oekraïners
In de vorige Over en Weer schreven we, dat Rik overwoog
zich aan te sluiten bij 
het platform ‘PastorsvoorOekraïners’.
Gezien het toenemende aantal Oekraïners in het dorp en
het feit dat De Schakel één van de ontmoetingsplekken
is, heeft Rik zich inmiddels aangesloten bij het platform.
Onderdeel van de aanmelding is het volgen van een
cursus. Onderwerpen hierbij zijn Oekraïense cultuur en
geloofsbeleving, traumaverwerking en pastoraat aan
vluchtelingen in Nederland. Onderwerpen die dus ook
van pas kunnen komen in het werk met vluchtelingen uit
andere landen. Via het platform kunnen Oekraïense
vluchtelingen en gastgezinnen in contact komen voor
pastorale hulp. Maar bovenal zullen de contacten
ontstaan in de praktijk, door aanwezig en zichtbaar te
zijn. Of er gebruik gemaakt wordt van dit pastorale
aanbod is natuurlijk de vraag maar vanuit de PKC willen
we in ieder geval onze hand uitreiken naar wie dat nodig
heeft. Wordt vervolgd!
 
Uit het veld: opstanding
De vierdaagse van Pasen. De achtdaagse veldtocht.
Het zijn benamingen van de Stille Week die ik door
gemeenteleden toegeworpen kreeg. Of ik de vierdaagse
van Pasen had overleefd. Of de achtdaagse veldtocht
had doorstaan. Inderdaad, het is een intense week.
En voor mij de eerste keer dat ik het geheel van de drie
dagen van Pasen voor mijn rekening mocht nemen.
Was ik moe na afloop? Ja, best wel. Maar om het nou
een veldtocht te noemen, nee. Het voordeel van dit soort
hoogtij-vieringen is dat de voorbereiding al vroeg begint.
De koren willen immers ruim van tevoren oefenen en ook
het ‘boekje’ moet al bijtijds naar de drukker.
De voorbereiding kan dus in de tijd uitgesmeerd worden
en veel lag al ruim voor Palmpasen vast.
Het was natuurlijk best pittig om elke dag een viering te
verzorgen, zeker ook omdat het voor de gemeente drie
jaar geleden was dat er zonder beperkingen Pasen
gevierd kon worden.

Hoe ging het ook al weer, hebben we ons regelmatig
afgevraagd. Ik schrijf dit stukje omdat ik u niet wil
onthouden dat de vierdaagse van Pasen,
of de achtdaagse veldtocht, me ook veel heeft gebracht.
In de intensieve voorbereiding met alle medewerkers zijn
de verhalen van lijden, sterven en opstanding heel dicht
onder mijn huid gaan zitten. Ik kon me daardoor ook
deelnemer voelen, in plaats van puur voorganger die
alleen maar met de organisatie bezig is. En dat voelt
goed, zo hoort het ook.
Het was ontroerend om de vieringen op deze manier te
beleven. Vieringen waarin God gebeurde. Na afloop van
de Paasviering fietste ik naar huis met het gevoel:
ja, de Heer is waarlijk opgestaan!
 
Inspiratie door de week ontvangen?
Sinds eind vorig jaar verzorgen we vanuit het pastorale
team een moment van inspiratie op woensdag.
Een e-mail met een inspirerende tekst, een lied,
een schilderij. Vaak met een vraag erbij waarmee we
hopen u aan het denken te zetten. Met ruim honderd
abonnees en elke week mooie reacties hebben we het
idee dat de wekelijkse inspiratiemail in een behoefte
voorziet. We gaan er dus nog een tijdje mee door!
Ontvangt u de wekelijkse mail nog niet maar zou u dit
wel willen? Meld u zich dan aan door een mailtje te
sturen naar ds. Rik Willemsen.
Liever eerst een voorproefje? Op de website van de PKC
worden de inspiratiemails ook gepubliceerd.

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 16 juni 2022
Tiijd: 14.00 - 16.00 uur
Plaats: De Schakel
 
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 juni.

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, whatsapp of
E-mail evelinemasetti@pkcastricum.nl
Rik is te bereiken via telefoon 06 19847998, whatsapp of
E-mail predikant@pkcastricum.nl
 
 

Vanuit de pastores, vervolg

Vanuit de werkgroep vieringen
Meedenken over de dienst van 19 juni?
Eén van de actiepunten in het jaarplan is het betrekken
van u als gemeentelid bij de diensten. We hebben met
elkaar al een themadienst voorbereid, afgelopen maand
hebben we een dienst nabesproken en in de maand juni
is er weer een mogelijkheid om gezamenlijk een dienst
voor te bereiden.
Op zondag 19 juni sluiten we het project van Ruth af. We
hebben dan vier zondagen achter elkaar het hele boek
van Ruth gelezen. Gezamenlijk lezen we in de
voorbereiding het laatste hoofdstuk uit de boekrol van
Ruth. We gaan op zoek naar wat ons raakt, aanspreekt of
verwondert. Ook kunnen we terugkijken naar de
zondagen ervoor. Wat heeft het lezen van zo’n hele
boekrol ons gebracht?
U bent van harte welkom op maandag 13 juni om
15.00 uur in De Schakel om het Bijbelgedeelte voor
zondag 19 juni mee te lezen in de voorbereiding.
U kunt zich aanmelden bij ds. Rik Willemsen, bij voorkeur
per e-mail.
 

Lied van de maand – Ik ben
De maand juni kenmerkt zich dit jaar liturgisch gezien
door het Pinksterfeest. Feest van de Geest.
Gods levensadem die in ons en met ons is, ook al is dat
soms moeilijk te begrijpen. We kozen als lied van de
maand lied 934, één van de nieuwere liederen in ons
liedboek. Een dooplied dat cirkelt rond de naam
waarmee God zich aan Mozes bekend heeft gemaakt:
‘Ik ben’. Die godsnaam laat zich goed verbinden met de
uitstorting van de heilige Geest. De Geest als teken dat
God bij ons wil zijn. Geen God van ver weg maar de
Zijnde, dichtbij en persoonlijk.
Piet van Midden heeft drie coupletten geschreven die
verschillende manieren laten horen waarop God bij ons
wil zijn. De melodie van Gerard van Amstel is eenvoudig,
het is immers een kinderlied, en leent zich ervoor om in
canon gezongen te worden. Of dat ons ook gaat lukken
zullen we komende maand mee gaan maken.
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Albert Asjes Fonds

Stichting Albert Asjes Fonds
In het Jaarplan 2021-2023 ter uitvoering van het
Beleidsplan van onze kerk - Naar een nieuwe toekomst
van de Protestantse Kerk Castricum - wordt onder
Actielijn 6 (“Samen delen” handen en voeten geven) als
één van de acties genoemd om een artikel in
Over en Weer te plaatsen over het Albert Asjesfonds.
Als opvolging van deze actie wordt hieronder het
ontstaan en beleid van het Asjesfonds beschreven.
 
Wie was Albert Asjes, en wat is het Albert Asjesfonds?
De heer Albert Asjes, geboren op 17 mei 1864, was een
landbouwer in Castricum, met een grote boerderij in het
gebied dat nu wordt aangeduid als Albert ’s Hoeve.
Hij was niet getrouwd, en gedurende vele jaren was hij
voorzitter van de kerkvoogdij van de -toen- Nederduitsch
Hervormde Gemeente in Castricum.
Bij zijn overlijden in 1939 bleek uit het testament, dat hij
zijn bezittingen – onder aftrek van enkele legaten - naliet
aan een op te richten zelfstandige stichting met de naam
Albert Asjesfonds. Deze stichting diende de Albert’s Hoeve
(boerderij en bijbehorende gronden) in stand te houden,
en de revenuen hieruit te besteden aan godsdienstige en
liefdadige doeleinden. Het bestuur van de stichting werd
in handen gegeven van de kerkvoogdij van de
Nederduitsch Hervormde Gemeente in Castricum.
Krachtens het testament kon de stichting de boerderij en
de grond niet verkopen, maar via een rechterlijke
uitspraak werd de stichting in 1976 echter toch
gemachtigd tot verkoop van haar bezittingen. Zodoende
was het mogelijk om in 1977 de grond en de boerderij
aan de Gemeente Castricum te verkopen. Deze
ontwikkelde daar een nieuwe woonwijk, nu nog steeds
bekend als Albert’s Hoeve. In 1977 (na bovengenoemde
verkoop) en in 2006 (fusie met de Gereformeerde Kerk en
vorming van de Protestantse Kerk Castricum) vonden
statutenwijzigingen plaats. Onder meer hierdoor
behoeven bestuursleden geen kerkrentmeester meer te
zijn, hetgeen de zelfstandigheid van de stichting
versterkte.

Wel moet nog steeds jaarlijks rekening en verantwoording
worden afgelegd aan het College van Kerkrentmeesters
van de Protestantse Kerk Castricum, als haar
toezichthouder. Bestuursleden worden ook door dit
college benoemd.
 
Beleid van het Albert Asjesfonds
De belangrijkste doelstelling van de Stichting is het
beheren van het vermogen van de Stichting. Het belegd
vermogen bedraagt momenteel ca. € 2 miljoen. Bij het
beheren van het vermogen in aandelen en obligaties
wordt het bestuur ondersteund door deskundigen van de
Rabobank. Dit vermogen wordt belegd met een
zogenaamd “neutraal“ risicoprofiel. Daarnaast bezit de
Stichting landbouwgronden in Castricum, Sleen en Hulst.
Voor het beheer van deze gronden wordt de Stichting
bijgestaan door KKG (Rentmeesters en makelaars in
kerkelijk onroerend goed).
De netto revenuen worden toegekend aan goede doelen
die de stichting zelf om een bijdrage hebben gevraagd.
Daarnaast onderneemt het bestuur ook zelf initiatieven
om financiële ondersteuning te verlenen. Daarbij worden
de volgende criteria gehanteerd door het bestuur:

•   de activiteit moet bij voorkeur op enigerlei wijze aan
Castricum en omgeving zijn verbonden en/ of een
relatie hebben met de Castricumse kerkleden;

•   de bijdragen worden bij voorkeur aan kleinere
instellingen verleend;

•   het Asjesfonds draagt ten hoogste 50% bij van het
voor de activiteit benodigde bedrag, hoewel in
bijzondere situaties uitzonderingen mogelijk zijn;

•   ondersteuning van de Protestantse Kerk Castricum zal
met name op projectmatige wijze plaatsvinden;
bijdragen zijn niet bedoeld voor de lopende
exploitatie. In de praktijk betreft dit met name de
gebouwen en inrichting.

De laatste jaren overtroffen de netto revenuen de
gevraagde bijdragen, waardoor de zgn. Giftenreserve
(beschikbaar voor giften) sterk gegroeid is. Mochten
gemeenteleden derhalve kennis dragen van gevallen
waar een financiële bijdrage welkom en nuttig zou zijn,
dan kunnen zij dit uiteraard melden bij één van de
bestuursleden. Dergelijke verzoeken zullen door het
bestuur op hun merites worden beoordeeld, en dienen
uiteraard te voldoen aan bovengenoemde criteria.
Het bestuur wordt momenteel gevormd door
Wim Kat (voorzitter, penningmeester a.i.),
Henk van der Leest (secretaris),
en Eldert Boersma.
 
Castricum, mei 2022.
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Aan het woord
Voor deze rubriek heeft de redactie een aantal gemeenteleden benaderd, met het verzoek om een
beschouwend artikel te schrijven over een zelf te bepalen (actueel) onderwerp.
Deze rubriek zal enkele malen per jaar verschijnen. Dit keer treft u een bijdrage aan van Henk Leenstra

Kort geleden hebben Rigtje en ik twee musea bezocht.
Eén in Bergen over de “Roaring Twenties” in de vorige
eeuw. Een ander in Utrecht. Beide met een soortgelijke
boodschap. Zij beelden uit dat zo’n twintig jaren na een
wereldoorlog roerige tijden aanbreken.
Eén bezoek gaf mij aanleiding om na te denken.
Het Catharijneconvent in Utrecht heeft mij teruggevoerd
naar de jaren zestig van de vorige eeuw. Een tijd die ik
bewust heb meegemaakt. De bezoeker kreeg via beeld
en geluid inzicht in het thema “Van God los”.
Twee aspecten kwamen aan de orde: kerkverlating en
kerkvernieuwing.
 
Kerkverlating
Interessant vond ik dat zo’n twintig jaren na de tweede
Wereldoorlog nieuwe inzichten ontstonden. Direct na de
oorlog was men kennelijk aan het bijkomen van het
geweld en de ellende. Men leek met stomheid geslagen.
Nu lag de wereld open. Op uiteenlopende gebieden
ontstonden nieuwe gedachten. 
Ik herkende boeken die in die jaren werden geschreven
en besproken. Ik zag de schrijvers.
Ook werden beelden geboden van gesprekken en
samenkomsten. Herkenbaar waren de stemmen en de
gezichten van mensen die bijeen waren. Zij zochten een
basis voor het ontwikkelen van gedeelde inzichten, maar
ook voor ruimte.
Wat is daar van terecht gekomen? Het museum was
uiteraard niet in staat om op die vraag een antwoord te
geven. Mijn indruk baseer ik op wat ik nu lees in krant en
tijdschrift en zie op de T.V.
Uiteraard geringe binding aan de kerk en geen behoefte
aan een zielzorger. Wel grote behoefte aan wat arts en
psycholoog te bieden hebben aan mensen met
levensvragen. Idolen staan op en kunnen influencers,
mogelijk helpers worden. Ook zie ik mensen die hun
eigen weg kiezen.
 
Kerkvernieuwing
Vooral het tweede thema heeft mij beziggehouden.
Dat kwam door het lezen van het boek uit 2010
“Een huis voor de ziel” van de theoloog Henk de Roest.
Hij heeft zijn boek gebaseerd op gegevens over de
ontwikkeling van opvattingen over de kerk gedurende de
laatste maanden van de vorige eeuw. Maar dan anders.
Hij citeert wetenschappers die genoteerd hebben wat
binnen kerken gebeurde op het gebied van
kerkvernieuwing. Voornamelijk in west Europa. Hij heeft
hun bevindingen gebruikt om ‘Gedachten’ te kunnen
ontwikkelen.

Hij beschreef de wijze waarop mensen in één of andere
vorm van binding aanhaken en bij de kerk blijven. Hij ziet
twee hoofdlijnen.

•   Kunnen mensen in de Praktijk iets van God vernemen.
Dat wil zeggen in persoonlijke ontmoetingen,
groepssamenkomsten, preken, pastorale gesprekken,
vieringen, symbolen, kunstuitingen. Belangrijk is dat
het komt tot bezielde verbindingen.

•   Kerkplekken die ‘huizen voor de ziel’ kunnen zijn. Waar
mensen zowel in hun gevoelscentrum als in hun
denken worden aangesproken. Waar naar de ziel van
mensen, zoals deze expressie vindt in hun
levensverhalen, wordt geluisterd. Waar mensen
vanuit hun gelovige inspiratie belangeloos naar
mensen willen omzien. Een plaats waar mensen tot
rust kunnen komen, stilte vinden voor hun
opgejaagde zielen. Pioniersplekken en kerkkringen
worden als voorbeeld genoemd.

 
Wie nu om zich heen kijkt ziet nieuwe vormen van kerk-zijn
ontstaan. De Synode van de PKN heeft daarvoor in 2015
een basis gelegd in het streven naar “Kerk 2025, waar
een woord is, is een weg”. Voorbeelden van vernieuwing
zijn te vinden in het boek van Henk de Roest.
 
Henk Leenstra.
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Voor de jeugd
Afgelopen 1 mei was er weer een kinderdienst gepland,
maar toen was er nog Meivakantie
en was er geen kind in de kerk te zien, jammer.
Ik heb toch ons lichtje aangestoken en een verhaal verteld.
Dat is ook opgenomen op de livestream, je kunt het dus terugkijken.
 
3 juni a.s. is er nog een kinderdienst: die staat in het teken van Pinksteren.
Dan vieren we dat de Heilige Geest over ons gekomen is.
Door de inspiratie van die Geest van God  kunnen
we goede dingen doen, die God graag van ons wil.
Jezus heeft, vòòr hij naar de hemel opsteeg,
zijn discipelen gevraagd om zijn werk op aarde voort te zetten
en dat steeds door te geven aan mensen door de eeuwen heen.
Dat gebeurt nu nog steeds als mensen voor elkaar zorgen
en als vrienden samen leven en samen delen wat ze hebben.
Geen ruzie maken dus, en ook geen oorlog voeren.
Wel mensen helpen die het moeilijk hebben,
of verdrietig zijn over iets, of omdat zij wel voor oorlog moesten vluchten.
Zoals nu de Oekrainers, maar ook mensen uit Syrië of Afrikaanse landen. We kunnen hen zoveel als we kunnen
proberen te helpen.
 
Op 26 mei, Hemelvaartsdag is dat, gaan we gezellig met elkaar dauwtrappen, om 7.00 uur
's morgens.
Misschien kunnen we dan een paar vluchtelingenkinderen meenemen.
We verzamelen bij de Dorpskerk en lopen dan een uurtje, doen opdrachtjes en misschien ook yoga-oefeningetjes. 
Esther en Jitka gaan dit begeleiden en jullie krijgen daarvoor nog een uitnodiging thuis.
Om 8.00 uur zijn we terug bij de kerk en dan gaan we samen ontbijten. Dat wordt vast gezellig!
 
3 juni is dus de Pinksterkinderdienst, die begeleiden Esther en Marijke. Ik weet nu nog niet wat hun plannen zijn, maar
daarover krijgen jullie ook nog info via de uitnodiging.
 
In juli willen we weer eens een Tienerviering organiseren voor kinderen die (bijna) naar het voortgezet onderwijs gaan,
of daar al op zitten. Ook daarover volgt meer informatie.
In het najaar willen we een Tienergroep gaan starten.
 
Kortom: er zijn al veel plannen waar we deze zomer hard aan gaan werken. Jullie horen er snel meer van.
Voor nu: tot ziens bij de dauwtrap op Hemelvaartsdag!
 
Namens KindenKerkgroep,
Marjan

Herhaalde oproep
In de vorige Over en Weer stond een oproep om een groepje ouderen te vormen, die zich om de beurt
beschikbaar wil stellen als oppas voor baby's tijdens kerkdiensten. Met name in de zomer, als er misschien
vakantiegangers in de kerk komen, zou het fijn zijn als er opvang voor baby's is in onze kerk. Maar gedurende
het hele jaar zouden jonge ouders onbelemmerd naar de kerk moeten kunnen komen. 
Daarom nogmaals het verzoek: meldt a.u.b. aan bij Ria Ritzema of bij mij. Mail- adressen en telefoonnummers
staan op de achterkant van Over en Weer.
Tot nu toe is er nog geen aanmelding binnengekomen helaas.
Laten we ook voor de kleinsten een gastvrije kerk zijn.
 
Marjan Quaak
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Oekraïens Paasfeest in De Schakel 
Op 24 april (Orthodox Paasfeest) heeft de Oekraïense
gemeenschap in Castricum het Paasfeest gevierd in
De Schakel. Naar aanleiding hiervan had ik kort gesprek
met Vera Fetisova. 
Een heel belangrijk moment om met elkaar dit feest te
vieren, maar met veel gemengde gevoelens omdat in
het vaderland de oorlog in volle gang is. 
Ongeveer 40 personen, vooral vrouwen en kinderen,
kwamen die dag bij elkaar. Om 10 uur is een klein
groepje mensen begonnen om de maaltijd voor te
bereiden. Op basis van zelf uitgezochte ingrediënten zijn
diverse typische slavische gerechten gemaakt waaronder
de bietensoep (Borsjtsj). 
Rond twee uur ging men aan tafel, waarna de maaltijd
om een uur of zes werd afgerond.

Het wordt zeer op prijs gesteld dat het gebouw
beschikbaar wordt gesteld om elkaar te ontmoeten.

Zeker in deze moeilijke tijden is dat erg belangrijk om bij
elkaar te komen en te steunen. Men is erg blij met alle
hulp die geboden wordt. Maar hulpgoederen blijven erg
hard nodig. Vooral medicijnen (die zonder recept
verkrijgbaar zijn), verbandmiddelen en dierenvoeding.
Deze kunnen worden ingeleverd bij de gratis
kringloopwinkel voor Oekraïners op het Kooiplein.
Op de website van de Stichting voor noodhulp in
Oekraïne UAID.nl staat te lezen wat er allemaal nog meer
ondernomen wordt op de nood te ledigen. Zo rijdt er ook
wekelijks een transport naar Oekraïne om goederen af te
leveren die dan weer kunnen worden verdeeld. 
Met alle Oekraïners hopen we dat deze verschrikkelijke
situatie snel tot het verleden behoort. 
 
Arnold Faber 

Vanuit het College van Kerkrentmeesters
Restauratie orgel en renovatie glas in lood ramen
Dorpskerk
Tijdens de vieringen hebt u kunnen zien dat er al hard
gewerkt wordt aan het restaureren van de glas in lood
ramen. Het orgel is nà volledig uit elkaar gehaald te zijn
overgebracht naar de werkplaats van Flentrop in
Zaandam. Wat zal het mooi zijn als het na de restauratie
weer dienst kan doen met volle warme klanken ter
begeleiding van onze zang.
 
Naar verwachting tot eind september begin oktober
zullen de organisten tijdelijk als pianisten op de vleugel
onze gemeentezang begeleiden. We hebben grote
waardering voor hen dat zij in staat zijn ons op deze wijze
door de restauratie periode heen te helpen.
In juni krijgen wij weer de kans om voor beide projecten
subsidie aan te vragen. Wij hopen dat de overheid een
behoorlijk centje zal bijdragen om de restauratiekosten
mee te helpen bekostigen.
 
Beeld en Geluid
Voor de werkgroep Beeld&Geluid is uitbreiding van de
bezetting gewenst. We hoopten dat er onder u
belangstellenden zouden zijn die de werkgroep willen
komen versterken. Naar verwachting zal dit team in
september met 1 persoon worden uitgebreid.  Daar zijn
we heel blij mee. Mocht u desondanks iemand kennen –
jong of ouder man of vrouw – die naar uw mening deze
taak ook op zich zou kunnen nemen dan horen wij dat
graag van u.
 

Streamen uitzending kerkdiensten
In Over en Weer van februari jl. informeerde wij u al dat
vanwege het risico van een zwartstand (er is dan geen
beeld meer op uw tv, laptop, 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.
Gekozen is voor Kerkdienstgemist, waar u nu ook al
gebruik van kunt maken. Houdt u er rekening mee dat
naar alle waarschijnlijkheid YouTube vanaf 1 juli a.s. niet
meer inzetbaar is. Wij verzoeken u vanaf heden af te
stemmen op Kerkdienstgemist. Dan bent u in ieder geval
voorbereid als YouTube niet langer meer operationeel is.
U kunt gewoon aanklikken via de link op de website van
onze kerk.
 
In memoriam Hans van der Linden
Tijdens onze vergadering op 19 april hebben wij met
dankbaarheid teruggekeken op al wat Hans voor ons
heeft betekend. Hij was een uiterst loyaal en meelevend
mens. Hoewel Hans geen kerkrentmeester meer was,
vervulde hij nog steeds een aantal taken namens het
college van kerkrentmeesters. Op bepaalde terreinen
was hij dè deskundige die de daaruit voortvloeiende
werkzaamheden met volle overgave en belangstelling
ten uitvoer bracht. We zullen deze “pracht” mens missen.
In zijn geest worden de door hem uitgevoerde taken
voorlopig overgenomen en uitgevoerd door zijn collega
kerkrentmeesters.
 
Namens het college van kerkrentmeesters
Frans van Meggelen, voorzitter a.i.
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Groene Kerk
Stop de groei
Donderdagavond 9 juni 2022 : Interactieve lezing in
samenwerking met Transitie Castricum in de vroegere
Maranathakerk.
Inloop vanaf 19.30 uur
Gastspreker: Paul Schenderling, co-auteur van het boek:
"Hoe handel ik eerlijk?", dat begin van dit jaar uitkwam.
Thema: STOP DE GROEI
Toegang voor iedereen, vrijwillige bijdrage om de kosten
te dekken.
 
Paul Schenderling is een jonge econoom en
wetenschappelijk onderzoeker (33 jaar), die zijn leven
totaal omgooide om de klimaatcrisis te lijf te gaan.
Samen met anderen richtte hij de stichting: "GENOEG OM
TE LEVEN' op
( www.genoegomteleven.nl).
Hij heeft het tot zijn missie gemaakt om iedereen,
beleidsmakers voorop, ervan te doordringen dat het
ideaal van de economische groei, òòk de zgn. Groene
Groei, een catastrofale misvatting is, die ons na 2030 over
de rand van de afgrond doet glijden.
 
We hebben nog 10 jaar om de aarde te redden van de
klimaat-ondergang.
 
Na het schokkende rapport van de club van Rome in
1973 ontstonden er aanvankelijk overal bewegingen om
grenzen te stellen aan de economische groei. Deze
tendens zette niet krachtig door, maar vandaag is de
noodzaak duidelijker dan ooit, want economische groei,
ook de zgn. "groene groei", gaat altijd gepaard met een
stijgend verbruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals:
grondstoffen, water en schone lucht, met alle gevolgen
daarvan.
Ook innovaties, bedoeld voor ecologische herstel, zoals
elektrische auto's, kosten meer grondstoffen, alleen al
voor de accu's (lithium, soms door kinderen gedolven in
mijnen)
Daarnaast vereist groei een continue stijging van het
aantal arbeidsuren en van productiviteit per gewerkt uur.
Daardoor raken mensen gestresst en burned-out.
 
Maar ook buiten Nederland ontstaan grote problemen,
omdat veel productiewerk naar lage-lonen-landen is
verplaatst.
Paul Schenderling en zijn co-auteur Matthias Olthaar, van
het boek "Hoe handel ik eerlijk?", hebben uitgezocht dat
voor het draaiend houden van de Nederlandse
economie maar liefst 14 miljoen banen in het buitenland
nodig zijn, terwijl Nederland zelf er maar 7 miljoen voor
beschikbaar heeft.

In niet-westerse landen verdienen de werkenden
gemiddeld 2 euro per uur, dat is 10 keer zo weinig als het
gemiddelde Nederlandse uurloon.
Dat betekent dus: grootschalige uitbuiting van andere
landen en mensen, om ònze economie draaiend te
houden!
Eigenlijk is dat dus moderne slavernij. 
Dat raakt Paul diep in zijn geweten en zijn hart.
Bovendien worden die mensen het eerst door de
klimaatcrisis geraakt: door hitte, droogte en
overstromingen raken tussen nu en 50 jaar 1,5 miljard
mensen hun leefgebied kwijt. En als we niet vòòr 2030 de
CO2-uitstoot naar beneden brengen, stijgt dat aantal tot
3 miljard, 2x zoveel mensen dus, die niet meer op hun
vertrouwde plek kunnen blijven wonen, en op de vlucht
slaan, of sterven.
 
De 14 miljoen mensen die nu voor ons werken zouden
dus beter hun arbeidskracht kunnen inzetten om hun
eigen land leefbaar te houden, en hun eigen economie
en bestaan op te bouwen, hun eigen land te bewerken
voor hun eigen voedsel, wegen aan te leggen om dat te
vervoeren naar de mensen die het hard nodig hebben.
Nu zetten ze hun arbeid nog in om voedsel en spullen te
maken voor ons. 14 miljoen slaven die nu nog voor ons
werken.
Per Nederlands huishouden dus 2 mensen die elders hun
energie en arbeidskracht inzetten voor ons luxe-leventje,
zij werken voor een hongerloontje.
En daardoor moeten ze voor hun eigen
voedselvoorziening weer importeren uit onze landen:
1/3e deel van hun voedsel komt niet uit hun eigen land.
Tijdens de coronacrisis, met al zijn beperkingen, leidde
dat al tot acute voedseltekorten en honger, vooral bij de
allerarmsten.
 
Wat kan een oplossing zijn voor dit wereldwijde klimaat-
en sociale vraagstuk?
Niet-westerse landen zouden hun eigen markten kunnen
gaan beschermen en ontwikkelen., hun eigen economie
opbouwen, niet gebaseerd op groei tot het uiterste, maar
tot "genoeg".
Westerse landen zouden eveneens met "genoeg
" genoegen kunnen gaan nemen, en minder goedkope
spullen kunnen gaan importeren uit de niet-westerse
landen. Dat is mogelijk als we meer spullen gaan delen
met elkaar en laten repareren als ze stuk zijn, ipv. ze weg
te gooien. Koop 2e hands-spullen, doe je auto weg en
eet vegetarisch.

Vervolg op pagina 15
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Diaconale collectes in de maand juni

Zuid-Afrika: blij met de worteloogst

Zondag 5 juni: Zuid-Afrika,
Bijbel brengt arme boeren in actie
Veel inwoners van KwaZulu-Natal verwachten niet meer
dat hun leven ooit nog zal veranderen, omdat ze al
generaties lang in armoede leven. Dat maakt hen passief
en zonder hoop. Het is een grote uitdaging om die
mentaliteit te doorbreken. Het lukt de Zuid-Afrikaanse
organisatie ACAT om vooral arme boerenfamilies weer
hoop te bieden en in beweging te krijgen.
De Bijbel inspireert hen en betere landbouwmethoden
verhogen hun voedselopbrengst.
 
Zondag 12 juni: Voedselbank
De Voedselbank is de laatste maanden helaas een
turbulent gegroeid. In december vorig jaar maakten
9 gezinnen gebruik van de Voedselbank.
In onze welvarende gemeente Castricum zijn
momenteel 29 huishoudens die financieel niet rond
kunnen komen en voor hun primaire levensbehoeften
aangewezen zijn op de Voedselbank.

Op elke eerste vrijdagochtend van de maand wordt
tussen 10.00 en 12.00 uur door Parochiële Caritas
Instelling De Goede Herder op het Kerkplein van de
St. Pancratiuskerk een inzameling gehouden van
houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank.
De eerstvolgende inzameling is op vrijdag 3 juni.
De diaconie ondersteunt dit initiatief van harte.
 
Zondag 19 juni: Noodfonds
De kerken van Castricum, Limmen en de Protestantse
Gemeente Uitgeest/Akersloot hebben gezamenlijk een
Noodfonds opgericht om voor mensen die een acuut
financieel probleem hebben te kunnen helpen.
Zo heeft het Noodfonds onlangs voor een gezin een
wasmachine gekocht.
 
Zondag 26 juni:Hulp en perspectief
voor mensen zonder papieren
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000
migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn
arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte
asielprocedure in Nederland gebleven, bijvoorbeeld
omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert.
Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar
weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om
opgepakt en uitgezet te worden.
Zie ook pagina 19.
 
Nu velen van ons niet naar de kerk kunnen gaan, 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.

Vervolg van pagina 14
 
Ook kunnen we stapsgewijs minder gaan meelopen in
die ratrace naar groei, door minder dagen betaald te
gaan werken, en zo het groeimonster te stoppen.
De winst die we dan opstrijken is: LEVENSVREUGDE!
Meer ontspanning, meer sociale waardevolle contacten,
meer tijd om te genieten, om voor onze gezondheid te
zorgen en aandacht voor elkaar te hebben.
Er ìs leven na de groei, zelfs op het hoge welstandsniveau
dat we nu al hebben.
Paul is bezig met jonge denkers van 9 politieke partijen
om een beeld te schetsen van hoe mooi dat eruit kan
gaan zien.
 

Wij zien u graag op 9 juni in de oude Maranathakerk om
hierover met Paul en met elkaar van gedachten te
wisselen.
Wat betekent dit alles voor òns leven, hier en nu?
 
Tot dan!
Namens Groene Kerk Castricum,
Marjan Quaak.
 
NB. bovenstaande informatie is afkomstig van een artikel
in Tijdgeest van Trouw van 23 januari 2022 en een nog
recenter interview met Paul Schenderling.
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Connection zingt weer voor u
Na een relatieve rust in de afgelopen 2 jaren is
het koor Connection nu weer druk bezig met de repetities
voor een nieuw optreden. 
“Want niets is leuker dan zingen, maar nog leuker is
zingen voor publiek.” is het motto van het koor.
 
Op zondag 22 mei geeft Connection
een Nieuwe Wereld Concert, in de Protestantse kerk aan
de Zuidkerkenlaan 25 in Limmen. Voor deze naam is
gekozen gezien de recente ontwikkelingen in de
wereld. De aanvangstijden zijn 15.00 uur en 20.00 uur.
 
Het koor is bekend om zijn uitgebreide en swingende
kerstrepertoire, maar ook voor deze periode van het jaar,
die van ontluikende natuur, en de afgelopen Paastijd, 
is het repertoire groot. Er staan vele stemmige, mooie en
ritmische nummers op het programma. Naast prachtige
nummers als Burden down, Empower me, Nieuwe Wereld,
worden ook nieuwe nummers ten gehore gebracht als
Never Forsaken, The Connection (gecomponeerd door
koorlid Miranda), Ken je Mij, en Ontmoeten
(door Leon van Veen en Rolien Eikelenboom).
Het koor wordt begeleid door het eigen combo, met
keyboard, electrische gitaar, basgitaar en drums,
o.l.v. Roel Donken. De dirigente is Rolien Eikelenboom.

Orgelconcert in 
de Pancratiuskerk
Zondag 29 mei om 15:00 uur zal de organist 
Erik Jan Eradus een concert geven op het David-orgel in
de Pancratiuskerk. Erik Jan Eradus zal de beroemde
8 Kleine Preludes en Fuga’s van J.S. Bach spelen.
Naast Bach zal Erik Jan ook de 5de Orgelsonate van
Alexandre Guilmant spelen.
Bij dit indrukwekkende orgelwerk zal het David-orgel zeer
zeker goed tot zijn recht komen.
Het concert begint om 15:00 uur. Er is een pauze met
koffie en thee. Er is een deurcollecte na afloop van het
concert. U bent van harte welkom!

Kaarten kosten 10,- euro en zijn te verkrijgen
via kaartverkoopconnection@gmail.com en via
telefoonnummer 06-11538567. 
Kaartverkoop aan de deur is ook mogelijk (mits niet
uitverkocht). Zowel contant als pinbetaling is mogelijk.

Oecumenische
Vrouwengespreksgroep
Iedere 2e donderdagmiddag van de maand komen
enkele vrouwen, katholiek én protestant, bij elkaar om te
spreken over een gespreksonderwerp. Samen worden die
onderwerpen uitgezocht. Dat kan over van alles gaan
waar op dat moment de aandacht naar uitgaat.
Meningen en ervaringen worden uitgewisseld, zodat we
van elkaar leren.
De thee/koffie staat klaar om 13.45 uur in De Schakel,
zodat we om 14.00 uur kunnen beginnen. We gaan door
tot 16:00 uur. 
Onderwerpen, altijd onder voorbehoud.
12 mei:  Vallen en opstaan
Misschien is het wat voor u? U kunt altijd een keer komen
kijken. U bent van harte welkom!
Inlichtingen: Annalize Karsten, tel. 06-57672164  en Mariet
Feijen - Schrickx, tel. 655697
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Kunst in de kerk
Tijdens de viering op
zondag 29 mei 1e Pinsterdag
wordt in aanwezigheid van
de kunstenaar Ruud Bartlema
de expositie geopend met
als thema “Verrast door Mystiek”.
Pinksteren, van het licht
naar het verbond met de Eeuwige …. !
Met zijn schilderijen geeft Ruud
beeldend weer hoe hij en wij
deze weg kunnen beleven.                       
 
Al mijn hele leven ben ik gefascineerd door het
verschijnsel “mystiek”. Als kind had ik al het gevoel,
wanneer ik naar een dier keek of naar een boom of plant,
of zo maar naar de lucht, dat ik meer zag dan alleen
maar dier of een boom of lucht. Het was alsof er zich in
dat dier, plant, boom of wolken, een andere werkelijkheid
aan mij liet voelen dan ik met mijn ogen zag. Als ik dan
even stil ging zitten, was het of het dier, de plant, de
boom of de wolken tegen mij spraken en mij een verhaal
vertelden, dat anders was, dan ik op school of thuis
geleerd had.

Diezelfde ervaring had ik al gauw ook bij het luisteren of
ook zelf spelen van muziek. Muziek vertelt een heel eigen
verhaal, dat veel dieper gaat dan het weten dat ik
luisterde naar het vioolconcert van b.v. Felix Mendelsohn
of me de noten eigen maakte van het Blumenstück van
Robert Schumann.

Toen ik als middelbare scholier de  mogelijkheden van
verf, papier, kwast en allerlei andere schildersmaterialen
ontdekte, kwam het verschijnsel “mystiek“ nog veel meer
als een echte ervaring tot leven, wanneer ik aan het
tekenen, schilderen of boetseren was.

Later ontdekte ik in de schilderijen van kunstenaars uit het
begin van de vorige eeuw, zoals Marc Chagall, Wassily
Kandinsky, Robert Delaunay of Franz Marc, dat ook zij
werkelijkheden, die achter wat je kon waarnemen, zagen
en dat probeerden in hun schilderijen een plaats te
geven en aan ons over te brengen.

Tot op de dag van vandaag blijf ik verrast door wat je
voelt of ervaart, zonder dat je het kunt zien, dus zoiets als
twee plus twee is meer dan vier. Het kan ook vijf zijn of
tien. Achter wat wij zien is meer dan wij denken. Het licht
dat heen breekt door een wolkenlucht kan je diep in
vervoering brengen en door die ervaring verrast ga je
schilderen of muziek maken of verhalen schrijven. In deze
expositie wil ik een aantal van die verassingen in de vorm
van schilderijen en tekeningen aan u laten zien.

De mystiek als verschijnsel heeft vele verschijningsvormen.
Ik heb me een heel groot deel van mijn leven
beziggehouden met de mystieke tradities van het
Jodendom en in bepaalde schilderijen zult u dat
terugvinden. Maar er hangt ook werk waarin dat verrast
worden vorm kreeg in b.v. een natuurbeleving, een
landschap of een wolken partij. Ik hoop dat u zich kijkend
naar het werk dat hier hangt wellicht ook van tijd tot tijd
verrast zult voelen.
Tijdens de viering wordt er muzikale medewerking
verleend door Femke Ooievaar op de harp.
 
De expositie is te zien van 29 mei t/m. 2 juli. Voor zover u
niet in de gelegenheid bent om naar de zondagse
vieringen te komen kunt u de schilderijen ook bekijken op
donderdag morgen van 10.00 tot 12.00 uur of op
vrijdagmorgen van 10.30 tot 12.30 uur.
 
U bent van harte welkom.
De kunstcommissie

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) heeft
de Oekraïense Bijbel digitaal beschikbaar gemaakt via
debijbel.nl. Ook voorziet het NBG samen met andere
organisaties in de behoefte aan Bijbels onder Oekraïense
vluchtelingen in Nederland en België. Via de UBS – het
samenwerkingsverband van de Bijbelgenootschappen –
steunt het NBG Bijbelverspreiding onder vluchtelingen in
Polen, Roemenië, Moldavië en Hongarije. Het NBG stelt
het Nieuwe Testament, het Johannesevangelie,
leesplannen en kinderbijbelverhalen in het Oekraïens en
Russisch beschikbaar. Voor kinderen worden ook enkele
programma’s uit de kindernevendienstmethode
Bijbel Basics in het Oekraïens vertaald.

Zo hebben kerken iets in handen als vluchtelingen
kerkdiensten bezoeken. De eerste twee vertaalde Bijbel
Basics-programma’s zijn te downloaden via debijbel.nl/
bijbelbasics.
Op Bijbelplatform debijbel.nl en in de app Mijn Bijbel is
de Bijbel in het Oekraïens beschikbaar zodat Bijbelteksten
gemakkelijk te gebruiken zijn, tijdens kerkdiensten of in
persoonlijk contact met Oekraïners. De verspreiding van
de Bijbels en kinderbijbelverhalen gebeurt deels in
samenwerking met stichting Gave en stichting
Geloofsinburgering, deels via lokale kerken.
Dit materiaal is gratis te bestellen in de NBG-webshop;
verzendkosten worden wel berekend.         (Bron NBG)

Bijbels voor Oekraïners 
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Om te gedenken
Noem de dood niet slecht
als het leven goed is geweest. 
En als ik dood ben,
treur dan niet Ik ben niet echt dood,
moet je weten. 
Het is mijn lichaam dat ik achter liet 
Dood ben ik pas,
als jij mij bent vergeten 
 
Op zondag 17 april jl. (Pasen) is overleden
 
Johannes, Hans van der Linden.
 
Hij is 75 jaar geworden.
Hans werd geboren op 23 mei 1946 in Rotterdam.
Hij groeide op en studeerde economie aan de
Erasmus Universiteit.
Hans hield van voetballen en leerde Lucia kennen op het
voetbalveld. Ze trouwden in december 1969. Hij moest
nog een jaar studeren en vervolgens had hij de plicht om
in militaire dienst te gaan. Ondertussen werd Jacco
geboren in Rotterdam.
Nadat Hans aan zijn plicht had voldaan kreeg hij een
baan bij Douwe Egberts. Het gezin verhuisde naar
Hoogland, gemeente Amersfoort en daar is Sander
geboren. Daarna zijn ze door het werk verschillende keren
verhuisd en hebben ze ook in Amerika gewoond.
Hans is van baan veranderd en sinds 1985 wonen ze in
Castricum. Sinds 1999 is Hans voor zichzelf gaan werken
met een adviesbureau aan huis.
Ook nam hij financiële taken van de kerk op zich.
 
Hans en Lucia hebben veel gereisd en daarvan genoten.
Hans had tot het laatste moment van zijn leven plannen.
Tot een paar jaar geleden tenniste en voetbalde Hans
graag. Hij deed diverse taken voor de kerk, maar altijd op
de achtergrond. Achter de schermen was hij
een gouden kracht.

Achter zijn bureau was Hans in zijn element. Zijn kinderen,
maar ook anderen konden altijd bij hem terecht met
vragen. Hij zocht het met plezier uit.
Hans was echt een familiemens. Hij hield van zijn kinderen
en kleinkinderen en genoot van het leven. Hij was er voor
een ieder die dat nodig had.
 
We vertrouwen dat Hans mag zijn in het licht van de
Eeuwige.
Gods troost, liefde en nabijheid voor Lucia en haar
kinderen- en kleinkinderen.
 
Pastor Eveline Masetti

Afgelopen woensdag 4 mei is overleden
op de leeftijd van 92 jaar
 
Trijntje Stobbe- van der Niet, Tiny.
 
Na een val verbleef ze voor revalidatie
in Meeerstate te Heemskerk.
 
 
Tiny is geboren op 19 december 1929 in Noordwijk aan
Zee. Ze groeide daar op en op haar negentiende
levensjaar moest ze van haar vader mee naar
Terschelling.
Daar ontmoette ze Andre met wie ze gelukkig getrouwd is
op 24 mei 1951 in Noordwijk. Totdat Tiny trouwde werkte
ze in de huishouding bij de oogarts in Delft en paste ze op
Keesje.
Na hun trouwen verhuisden ze naar Santpoort. In 1954
werd Gertjan geboren en op 21 augustus 1956 werd
Mieke geboren in IJmuiden. In 1962 verhuisde het gezin
naar Castricum.
Met hun pensioen, begin tachtiger jaren, verhuisden
Andre en Tiny naar Terschelling. Daar hebben ze
gewoond tot Andre overleed op 21 juni 1999.
Het huwelijk van Andre en Tiny heeft stormen gekend,
maar ze waren aan elkaar verknocht.

Een paar jaar voor het overlijden van Andre moesten ze
afscheid nemen van Gertjan die toen 49 jaar was.
Het verlies van haar zoon heeft haar veel gedaan en zij is
hier nooit overheen gekomen. Na de dood van man en
zoon is Tiny weer in Castricum komen wonen en heeft
Mieke voor haar gezorgd.
 
Tiny hield van lezen, tuinieren, spelletjes (mens erger je
niet en rummicub) tennissen, wandelen en fietsen.
Voor Tiny was het geloof een rode draad in haar leven.
Op Terschelling en in Castricum is ze altijd naar de kerk
gegaan en bezocht graag de ouderen contactgroep.
We herinneren Tiny als een zorgzame, betrokken en
gastvrije vrouw die altijd klaar stond voor anderen en
zichzelf kon weg cijferen. Ze had een rotsvast geloof en
vertrouwen.

Op dinsdag 10 mei hebben we afscheid genomen tijdens
een dankdienst voor het leven in de aula van
Onderlangs.
 
We bidden de kinderen, kleinkinderen- en
achterkleinkinderen Gods troost en bemoediging toe, nu
ze afscheid hebben genomen van Tiny
 
Pastor Eveline Masetti
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Bedankt

Wat een verrassing dat ik op
1e Paasdag de bloemen na de
kerkdienst mocht ontvangen,
plus een kaart met veel namen van
bekende kerkgangers. Dat doet een
mens goed. Mijn hartelijke dank.
 
Corrie Nijenhuis

Met dit berichtje wil ik graag allen
bedanken die hebben bijgedragen
aan de prachtige vieringen rond
Pasen. Het begon al bij Palmpasen
toen de kinderen een met crépe
papier versierde stok kregen om
verder zélf te versieren. 
De kinderdienst was met aandacht
voorbereid. Ook de vieringen in de
stille week waren héél mooi en goed
verzorgd. Enkele voorbeelden: als
kerkgangers kregen we mooie
corsages opgespeld met narcissen,
zo feestelijk.
En op Paasmorgen kwam iemand
met armen vol witte rozen de kerk in
lopen en kregen we allemaal een
prachtige roos mee naar huis.

Alweer even geleden werden wij zeer
verrast met een bos prachtige
bloemen, gebracht door
Johan Streefland. Dank je wel.
Wat doet dat goed. Met een mooie
kaart en al de handtekeningen,
wat verrassend. Wij hebben het hier
goed en liefderijk, wat zo belangrijk
is, maar toch ook veel dank voor de
goede en lieve wensen van
pastor Eveline Masetti, met kaartje.
Gods liefde is groot, en dat wensen
wij allen toe.
Met bijzondere groet van

Jan en Margreeth van Leeuwen
(uit De Santmark)

Bij de collecte aankondiging voor 26 juni
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten.
Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet,
bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft,
heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Wij bidden voor hen.
 
Goede God,
Als inwoners van een welvarend en georganiseerd land bekennen wij, dat we vaak zo weinig weten van mensen
die hier verblijven zonder dat ze geldige papieren hebben.Soms horen we van migranten die proberen wat te
verdienen in het grijze circuit, en makkelijk slachtoffer worden van misbruik.

Soms lezen we over vluchtelingen, die door oorlog, klimaatverandering, gebrek aan perspectief en
onderdrukkende regimes hier zijn gekomen, uitgeprocedeerd zijn geraakt, en niet terug kunnen of durven naar
hun land van herkomst.We weten zo weinig van het ingewikkelde Europese asielsysteem, waardoor mensen
gaan rondzwerven binnen Europa en asiel vragen in landen die hen niet willen hebben.

We kunnen ons moeilijk voorstellen wat ze meegemaakt hebben tijdens hun gevaarlijke reis, of ons inleven in
hun angst om opgepakt te worden, hun dromen en hoop.God, U die alle mensen hebt geschapen naar Uw
beeld, en die het welzijn van alle mensen op het oog heeft, wij bidden u voor mensen zonder verblijfspapieren.
Dat ze mensen mogen ontmoeten die hun situatie begrijpen, en met hen zoeken naar perspectief.
Dat ze kracht mogen krijgen om de keuzes te maken die soms nodig zijn.
We bidden ook voor het werk van organisaties die hen bijstaan. We danken U voor het werk dat vanuit de
kerken maar ook daarbuiten wordt verricht.
Dat er bed-bad-en-brood wordt geboden, een warme hap, hulp bij het lezen van de post, of gewoon een plek
om even op adem te komen.
 
Voor onze overheid bidden we, dat ze de regels barmhartig uitvoeren.
Voor onszelf bidden we, dat we ons openstellen voor de verhalen van mensen zonder papieren, en hen durven
zien als mensen zoals wij.

Amen
 
Bron: KerkinActie (zie ook de aankondiging van de diaconale collectes op pagina 15)

Ontroerende symbolen gegeven met
veel liefde en aandacht.
Zo véél werk voor ons allen verzet.
Nogmaals hartelijk dank.
 
Trudie van Berkum
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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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 donderdag 
(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
      (0251) 654807 / 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

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:         ?
cvdiakenen@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

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

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

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

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

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:
Stichting Cluj_M.K.D.
      (0251) 651590
      cluj@pkcastricum.nl
NL34 RABO 0300 9938 38, tnv. Cluj

St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43


