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Voorwoord
 
Natuurlijk vinden wij als redactie dat elke editie van Over en Weer de moeite
van het lezen waard is. Maar voor dit nummer geldt het nog in sterkere mate.
Het begint al met de mooie 'ter overweging' van ds. Angelique Rijlaarsdam
(Vuur in mijn ziel) die eindigt met deze zin: 
'Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik voel dat er niets waarlijk
kunstzinniger bestaat dan van mensen te houden.'

Op pagina 7 treft u het stuk 'Een nieuwe fase' aan. Het is een doorwrocht
artikel over het proces van toenadering tussen de PKC en de Witte Duif en de
stappen die gezet worden om deze toenadering gestalte te laten krijgen in
verdere samenwerking; belangrijk voor onze kerkelijke gemeenschap.

Van een andere orde, maar voor onze kerk zeker ook van belang, is de
introductie van de kerkapp. Op 12 maart is de officiële introductie, maar u
kunt er al mee aan de slag (pagina 9).

Indrukwekkend is zeker ook het artikel 'Woman. Life. Freedom', geschreven
door een medewerkster van INLIA en waarin zij verhaalt over de situatie van
vrouwen in haar geboorteland Iran. 

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het initiatief van de
werkgroep Groene Kerk: de groene tafel, een manier om elkaar te inspireren
tot een andere levensstijl.
U merkt het, veel van de inhoud gaat over de wijze waarop met met elkaar en
met de natuur om (kunnen) gaan.
Wij wensen u veel leesplezier.
 
De redactie
 
Afbeelding voorpagina:
Diaconale collecte 26 maart: Bangladesh. Bron KiA.

Diaconale collecte 5 maart: Palestina (bijbelstudie)
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Ter overweging
Vuur in mijn ziel
 
Half januari was ik in het Van Gogh museum in Amsterdam. Het was een tijd geleden dat ik er was geweest. Samen
met een vriend liepen we langs zijn schilderijen en tekeningen. Prachtig, wat een mooie kleuren en rake schetsen:
de bloesems, mensen en landschappen. Ik moest denken aan een boekje, ‘Vuur in mijn hart’, waarin katholiek
theoloog Henri Nouwen schrijft over Van Gogh, zijn geloof en mededogen voor mensen.
 
Van Gogh was een veelzijdig mens: domineeszoon, evangelist en schilder. Een bezield en gekweld mens. Hij is lang
zoekende geweest naar zijn levensvervulling: predikant of schilder? Na omzwervingen in de kunsthandel en voor de
klas, wilde hij Theologie studeren in Amsterdam. Hij werd niet toegelaten, maar via een zendelingenschool komt hij
in 1878, 25 jaar oud, in de mijnstreek van de Borinage in België terecht.

In deze periode volgt hij naar eigen zeggen 'een vrij college aan de grote universiteit van de ellende'.
De omstandigheden voor de mijnwerkers en hun gezinnen waren erg slecht. Van Gogh probeert hen nabij te zijn en 
te bemoedigen. Uit deze tijd komen de vele potloodtekeningen van mannen en vrouwen die aangrijpend laten zien
hoe het leven was: een oude verdrietige man, een vroegoude prostitué. In alle hardheid en rauwheid tonen zij de
dagelijkse realiteit.

Van Gogh mocht geen evangelist blijven van zijn superieuren. Langzaamaan dringt het besef tot hem door dat hij
schilder moet worden. Uit zijn brieven blijkt dat hij zijn jaren bij de mijnwerkers niet zozeer zag om te prediken of te
bekeren, als wel om een diepe solidariteit met deze armen te ervaren. In beide roepingen zoekt hij naar een manier
om dichtbij armen en onderdrukten te zijn, om solidair met hen te zijn en zo zijn liefde voor zijn medemens te uiten.

Een prachtig citaat: 'Je hebt een groot vuur in je ziel, maar niemand komt zich er ooit aan warmen en voorbijgangers
zien alleen maar wat rook boven de schoorsteen komen en lopen door. Nu ja, wat te doen? Dat vuur van binnen
aanhouden ... wachten ... tot het uur dat iemand die wil erbij komt zitten en er misschien wel zal blijven? Laat een
ieder die gelooft in God wachten tot dat uur vroeg of laat zal komen.'

Voor zover wij weten zijn er bij zijn leven weinig mensen aan zijn vuur komen zitten. Een scherp contrast met de zovelen
nu, die zich warmen aan zijn schilderingen en zich geraakt weten. Van Gogh vond dat liefde ten diepste om handelen
vraagt; in onze tijd klinkt dit vrij gangbaar, maar dat was het in zijn tijd niet. Zijn goddelijke vuur uitte zich in (naasten)
liefde: ‘Het is goed om zoveel lief te hebben als men kan, want daarin is de ware sterkte, en wie veel liefheeft die doet
veel, en die vermag veel, en wat in liefde gedaan wordt, dat wordt goed gedaan.’ Voor Van Gogh was zijn geloof in
de Eeuwige richtinggevend voor zijn omgang met mensen.
 
Van Gogh is zelf ook met lijden en ziekte geconfronteerd: hij leed aan psychische klachten en voelde zich regelmatig
zeer op zichzelf teruggeworpen. Hij is jong gestorven en over de omstandigheden van zijn dood is veel gezegd en
geschreven. Hij heeft een enorme hoeveelheid tekeningen en schilderijen nagelaten. Zo brandt ‘zijn vuur’ bijna
anderhalve eeuw later nog steeds. Ik heb mijn ziel eraan verwarmd die dag in januari.
 
Van Gogh laat ons in zijn leven en werk een glimp zien van het grote gebod: 'heb God lief en uw naaste als uzelf'.
Hij leefde van het vuur in zijn binnenste en God die zich in de menselijke diepte een vriend toont. In onze harde en
vaak onbuigzame wereld zijn (onze) zachtmoedigheid, mededogen en liefde, een levend teken van
Gods aanwezigheid onder ons: daar gloeit en wakkert het vuur – en licht God zelf op. Om met Van Gogh te spreken:
'Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik voel dat er niets waarlijk kunstzinniger bestaat dan van mensen te houden.'

 
Angelique Rijlaarsdam,
geestelijk verzorger Parnassia N-H
 

(citaten komen uit: Vuur in mijn hart, uitg.Lannoo, 2007)

3Maart 2023, 40e jaargang nr 2



Kerkdiensten in de Dorpskerk
 26 februari     1e zondag van de 40-dagen tijd          
    10.00   Ds. Rik Willemsen          opening expositie
                M.m.v. het Liturgiekoor          
                1e collecte: Zending (Zambia)
                2e collecte: Kerkelijk beheer
 
   5 maart         2e zondag van de 40-dagen tijd          
    10.00   Pastor Eveline Masetti    met kinderdienst
                M.m.v. het Liturgiekoor          
                1e collecte: Zending Palestina
                2e collecte: Kerkelijk beheer
 
 12 maart         3e zondag van de 40-dagen tijd          
    10.00   Ds. Rik Willemsen           Maaltijd van de Heer
                M.m.v. de Cantorij         
                1e collecte: Binnenlands diaconaat
                2e collecte: Kerkelijk beheer

 19 maart         4e zondag van de 40-dagen tijd          
    10.00   Pastor Eveline Masetti   
                met kinderdienst       
                1e collecte: Borderline Europe
                2e collecte: Missionair werk (kliederkerk)
 
 26 maart         5e zondag van de 40-dagen tijd          
    10.00   Ds. Rik Willemsen 
                M.m.v Connection         
                1e collecte: Werelddiaconaat: Bangladesh
                2e collecte: Kerkelijk beheer
 
   2 april            6e zondag van de 40-dagen tijd         
                           Palmpasen
    10.00   Pastor Eveline Masetti     
                met kinderdienst     
                1e collecte: Diaconie
                2e collecte: Kinderen en jongeren (Nederland)

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

 In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'

   5 maart               
    10.00 uur          Pastor Anton Huisman 
 
 19 maart               
    10.00 uur         Ds. Angelique Rijlaarsdam
                             m.m.v. Connection uit Castricum
     

Gemeenschapsvieringen Dijk en Duin

Vrijwilligers gezocht
Op het terrein van Parnassia N-H (voormalig Dijk en Duin) houden we om de week een viering, in de Oude Keuken
om 10.00 uur. De geestelijk verzorgers gaan hierin voor, samen met vrijwilligers van de liturgische werkgroep.
De vieringen zijn oecumenisch en laagdrempelig: eenieder die mee wil vieren is van harte welkom. De sfeer is
ontspannen en aanwezigen doen graag mee: met reacties of het aansteken van een kaarsje.
 
We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om af en toe (eens per 6 - 8 weken ongeveer), cliënten van de
Ouderenkliniek te begeleiden naar de viering. Het gaat dan om mensen ophalen, zo nodig begeleiden bij de viering
en na afloop met elkaar koffiedrinken. Daarna begeleid je de cliënten weer terug naar de afdeling.
Je gaat deel uitmaken van een betrokken groep vrijwilligers, die elkaar een paar keer per jaar ontmoet
i.v.m. praktische zaken - en bij een vrijwilligersavond en nieuwjaarsontmoeting.
 
Heb je interesse, of wil je nadere informatie? Neem dan contact op met Angelique Rijlaarsdam via 
a.rijlaarsdam@parnassiagroep.nl of 06-10017368.
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Bij de diensten in maart - aan tafel!
De tweede tot en met de vijfde zondag van de veertigdagentijd vieren we dit jaar in het kader van het jaarthema
‘aan tafel!’. Er wordt nogal wat afgetafeld in de Bijbel. De zondagen van de veertigdagentijd lijken ons als
pastoresteam een mooie gelegenheid om stil te staan bij deze Bijbelse tafels. We wijken af van de gangbare lezingen
en schuiven elke zondag in de maand maart aan een andere tafel aan. We verbinden ons met de Bijbelse
tafelgenoten, luisteren naar de gesprekken aan tafel en doen mee aan de tafelmanieren. Zo leven we zondag na
zondag, tafel na tafel, toe naar de tafel van het laatste Avondmaal op Witte Donderdag.

De eerste tafel die we op zondag 5 maart tegenkomen is
de tafel waar Jezus met tollenaars en zondaars aanligt
(Matteüs 9: 9 -17). Een controversieel beeld waar
discussie ontstaat tussen Jezus en de Farizeeën. Wie is er
welkom aan jouw tafel, is de vraag die ons vanuit deze
tafel gesteld wordt. De controversiële maaltijd wordt
hiermee een vraag naar gastvrijheid en barmhartigheid.
De kinderdienst start deze zondag het
veertigdagenproject en sluit aan bij het thema
‘aan tafel!’. Jong en oud is dus welkom!
 
Op zondag 12 maart horen we Lucas 11: 37 - 44, 53 - 54.
Ook weer een tafel waar Jezus aanligt, ditmaal bij een
Farizeeër thuis. Het gaat deze zondag niet om de vraag
wie er aan tafel mag verschijnen maar hoe je aan tafel
verschijnt. Jezus maakt een onderscheid tussen uiterlijke-
en innerlijke reinheid en is kritisch over uiterlijk vertoon dat
niet spoort met iemands innerlijk. Geen gemakkelijke
tekst. Bij sommigen van ons zullen deze woorden
herinneringen aan Avondmaalstradities oproepen:
wanneer ben je waardig om aan de tafel van de Heer
toegelaten te worden? En wie bepaalt dat eigenlijk?
Niet geheel toevalligerwijs vieren we deze zondag ook het
heilig Avondmaal en nemen we Jezus’ uitnodiging royaal
aan om in onze gebrokenheid aan zijn tafel te
verschijnen. De Cantorij verzorgt de muzikale
ondersteuning in deze dienst.
 

Goed gastheerschap (of gastvrouwschap) staat op het
programma op zondag 19 maart.
We horen Lucas 7: 36 - 50. Het is opnieuw een Farizeeër
waar Jezus de maaltijd gebruikt.
Maar hoofdpersoon is een zondares die Jezus’ voeten
wast en zalft met geurige olie. Een intiem en plechtig
moment aan tafel dat tot opgetrokken wenkbrauwen
leidt van de gastheer. De gelijkenis die Jezus vervolgens
vertelt zet dit bijzondere tafelmoment weer in het juiste
perspectief.
Er is deze zondag een extra kinderdienst om ook onze
jongste gemeenteleden bij dit tafelproject te betrekken.
Voor de het laatste tafelmoment deze maand gaan we
te rade in het Eerste Testament, bij Abraham.

Op zondag 26 maart horen we over een bijzondere
ontmoeting bij de eiken van Mamre. Genesis 18: 1 - 15
vertelt over drie voorbijgangers die hartelijk worden
ontvangen in de tent van Abraham en Sara.
De ontmoeting van mens tot mens blijkt een ontmoeting
tussen God en mens te zijn. Abraham weet wie hij aan
tafel heeft en richt een feestmaal aan.
Muzikale medewerking wordt verleend door gospelkoor
Connection.
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Uit de kerkenraad
Samenvatting van de kerkenraadsvergadering
op 26 januari 2023
 
Tijdens een vroege start ontvingen we de redactie van
ons mooie Over en Weer, Peter de Zeeuw en
Jans Margriet Boersma. De samenwerking tussen hen
verloopt prima. De kopij wordt vrijwel altijd op tijd
aangeleverd en drukkerij/uitgever Editoo denkt mee. 
Het tekstverwerkingsprogramma waarmee wordt gewerkt
is nieuw, maar bevalt goed.
Punt van aandacht blijft de privacy: foto´s met personen
kunnen niet zomaar geplaatst worden, daarin moet
worden toegestemd.
Een keer per jaar wordt aan de gemeente om een
bijdrage aan het abonnementsgeld gevraagd en ook
gegeven! De reacties uit de gemeente zijn heel positief.
Ook de kerkenraad spreekt haar grote waardering uit
voor al het werk dat wordt verzet, ook aan diegenen die
voor de verspreiding zorgen.
Dit alles geeft de redactie energie om iedere keer weer
een mooi blad af te leveren.  
 
Daarna ontvingen we de leden van de stuurgroep die de
werkzaamheden van ds. Roel Knijff de afgelopen
maanden heeft begeleid. 
De stuurgroep bestaat uit Huib Bakker, Arnold Faber, 
Ria Ritzema en ds. Rik Willemsen.
We bespreken de aanbevelingen die gedaan worden om
verdere stappen te zetten in de samenwerking met de
Witte Duif. Hoopvol en vol vertrouwen in de geschetste
mogelijkheden tot toenadering neemt de kerkenraad de
aanbevelingen unaniem over en gaan we met elkaar
verder op deze weg.
Wij nemen afscheid van ds. Roel Knijf en bedanken hem
nogmaals voor zijn inzet en betrokkenheid bij onze
gemeente. Hij wordt ontheven van zijn taak en ook de
stuurgroep wordt decharge verleend. Elders in deze
Over en Weer leest u een inhoudelijke reflectie van de
kerkenraad op dit onderwerp (pagina 7).
 
De pastores spreken over hun idee om in de 40-dagen
tijd gemeenteleden uit te dagen met elkaar ¨aan tafel¨
te gaan en elkaar zo echt te kunnen ontmoeten.
Iedereen kan zich inschrijven als gast of gastheer/vrouw.
Een erg leuk idee en we hopen dat er veel gebruik van
zal worden gemaakt. Ook zal in de vieringen tijdens deze
periode aandacht aan dit thema worden besteed.
Evelien vertelt dat onze vertrouwenspersoon en die van
de omliggende kerkelijke gemeenten samen in gesprek
gaan om hun taak zo goed mogelijk te vervullen.
 

Van de kerkrentmeesters begrijpen we dat er veel te
doen is over de temperatuur in de kerk. Op alle manieren
wordt eraan gewerkt om de kilte te verdrijven. Ook de
verdere isolatie van de kerk staat op het programma.
Verder zal het orgel binnenkort klaar zijn, en daar
verheugen we ons allemaal op. De restauratie van de
glas-in-loodramen is afgerond, tot volle tevredenheid!
De actie kerkbalans is gaande en elders in deze
Over en Weer leest u daar meer van (pagina 15).
 
Uit de werkgroep Groene Kerk komt het bericht dat er in
samenwerking met Stichting Welzijn een inloopuur komt
in De Schakel over energiebesparing.
En bij iets hogere temperatuur kan het werk aan de
kerktuin worden voortgezet.
 
De ¨Kerk App¨ komt eraan! De kerk app-organisatoren
zijn er druk mee. In de loop van de komende maanden
hopen we dat zeer veel gemeenteleden de app op hun
telefoon hebben geïnstalleerd. U kunt altijd om
ondersteuning vragen bij Arnold Faber (06 36180554) of
IJmte van Gosliga (06 50236206).
 
Van de Diaconie horen we dat er geld is in het
Noodfonds voor mensen die de energierekening niet
kunnen betalen. Het is een oproep aan ons allemaal:
kent u mensen die het niet breed hebben en teveel in de
kou zitten? Meldt u dat bij de diakenen! Er kan volledig
anoniem ondersteund worden!
 
In de werkgroep pastoraat zal het beleid en de visie voor
de komende jaren aan de orde worden gesteld. 
 
De werkgroep vieringen vertelt over de vespers in de
Goede Week, waarvoor aan diverse groepen
medewerking is gevraagd. Er komt een expositie van de
Kruiswegstaties. Thema´s daaruit zullen in de vespers
gebruikt worden.  
 
Het was voor mij spannend om deze eerste kerkenraad
mee te maken. Maar ik kijk al weer uit naar de volgende
op 23 februari. Mocht u vragen hebben of iets willen
bespreken, dan kunt u contact met een van ons
opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,
Willy Spaans
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Een nieuwe fase
Sinds drie jaar is er sprake van hernieuwd contact en
toenadering tussen de Protestantse gemeente en de
Witte Duif. We zijn daar blij mee. Maar in het voorjaar
hebben we ook geconstateerd dat er op persoonlijk vlak
nog veel pijn en belemmeringen bestaan die verdere
toenadering in de weg kunnen staan.
 
Het is onze overtuiging dat onderlinge ontmoeting en
samenwerking de basis zijn voor het proces van heling.
Wij willen toe naar een situatie waarin ieder zich veilig kan
voelen bij activiteiten, zowel van de Protestantse
Gemeente als van de Witte Duif.
Om die reden heeft de kerkenraad op 4 april 2022
besloten ds. Roel Knijff te vragen de gesprekken met
gemeenteleden en leden van de Witte Duif voort
te zetten. Met als doel te onderzoeken hoe onderlinge
aarzelingen en belemmeringen weggenomen kunnen
worden, waardoor er ruimte kan ontstaan om elkaar
weer te ontmoeten en meer samen te doen.
 
Gelijktijdig zijn Rik Willemsen, Ria Ritzema - Lems,
Huib Bakker en Arnold Faber gevraagd Roel terzijde te
staan om beide achterbannen evenwichtig te betrekken.
Zij vormden samen de stuurgroep. In de afgelopen
periode zijn er met diverse mensen gesprekken gevoerd.
Die gesprekken zijn positief verlopen. Hoewel het proces
nog zeker niet is afgerond, zijn we daarmee wel in een
nieuwe fase gekomen. Op basis van de gevoerde
gesprekken en de adviezen van de stuurgroep komt de
kerkenraad tot het volgende.
 
De kerkenraad spreekt waardering uit voor de activiteiten
die plaatsvinden op initiatief van de Witte Duif. Het blijkt
belangrijk om de onderlinge toenadering niet te forceren,
maar daarbij de weg van de geleidelijkheid te gaan.
 
We nodigen Marianne Beitler van harte uit om als
vrijwilliger mee te doen in het geheel van de kerkelijke
gemeente. Grotere initiatieven, zoals koor en musical,
blijven voorlopig onder verantwoordelijkheid van
de Witte Duif plaatsvinden.
 
We onderkennen dat de kerkenraad meer openheid had
moeten betrachten over de redenen en omstandigheden
die in 2016 hebben geleid tot het ontbinden van de
arbeidsovereenkomst met Marianne Beitler.
Tijdens de verschillende pogingen tot mediation en het
juridische proces is omwille van de privacy terughoudend
gehandeld in het delen van informatie.

Na het ontbinden van de arbeidsovereenkomst heeft de
kerkenraad geprobeerd openheid van zaken te geven.
De brief van destijds aan de gemeente gaf echter niet de
door velen gewenste duidelijkheid. Met de inzichten van
nu concluderen we dat het beter was geweest als
hierover opener over was gecommuniceerd.
 
Waar mogelijk willen wij ons nu alsnog inzetten om
ervaren onduidelijkheid weg te nemen. Tussen de
kerkenraad en Marianne Beitler zijn destijds grote
verschillen van mening en inzicht ontstaan. Die hebben
de onderlinge verstandhouding gedurende langere tijd
zwaar op de proef gesteld. Het bleek toentertijd helaas
niet mogelijk te zijn om de verschillen te overbruggen.
Deze spanningen en de onderliggende verstoorde
werkrelatie hebben er uiteindelijk toe geleid dat de
kerkenraad de arbeidsrelatie wilde ontbinden. In het
destijds geldende kerkelijk recht was dit helaas niet
anders mogelijk dan via de burgerlijke rechter. Dat was
bijzonder pijnlijk en verdrietig, in de eerste plaats
natuurlijk voor Marianne en degenen die haar nabij
staan, maar ook voor alle andere direct betrokkenen en
voor de gemeente die daardoor verscheurd werd.
 
Om ieder misverstand hierover te voorkomen, hechten
we er aan te onderstrepen dat het ontbinden van het
arbeidscontract het gevolg was van een ernstig
verstoorde werkrelatie. Daarvoor waren beide partijen
gezamenlijk verantwoordelijk. Er was geen sprake van
misdragingen van een van de partijen.
 
We zijn als kerkenraad bijzonder blij met de goede
stappen die inmiddels zijn gezet in de samenwerking met
Marianne en met de Witte Duif. We hopen van harte dat
deze samenwerking de komende jaren steeds meer vorm
en inhoud zal krijgen en ertoe kan bijdragen dat
verhoudingen zich zullen normaliseren.
 
Tot slot danken we de stuurgroep en Roel Knijff voor hun
inzet en bijdrage. We kunnen ons voorstellen dat dit
schrijven gevoelens, herinneringen of vragen oproept
waar u over wilt doorpraten. U kunt hiervoor terecht bij
één van de kerkenraadsleden.
We gaan dit gesprek van harte aan.
 
 
Namens de kerkenraad,
Willy Spaans, voorzitter
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Vanuit de Pastores 
--------------------------------------------------------------------------------
 

verbinden   luisteren   bloeien

Je hebt het vast te druk
We horen het regelmatig: ‘je hebt het vast te druk voor
mij’. Of: ‘andere gemeenteleden hebben meer aan een
bezoekje’. Het zijn redenen om niet te bellen in een
situatie waarin het bezoek van één van de pastores
gewenst kan zijn.
En inderdaad, we hebben het best druk. Maar als
iedereen zich inhoudt omdat wij te druk zouden zijn
hebben we een lege agenda. In veel situaties kunnen wij
niet van de buitenkant inschatten of een pastoraal
bezoek wellicht nodig is. We zijn hierin dus afhankelijk van
uw initiatief, het zogenaamde ‘pastoraat op aanvraag’.

We nodigen u uit om hier niet terughoudend in te zijn en
vooral ook geen aannames te doen over onze volle
agenda’s. Als we te druk zijn om direct een afspraak te
plannen zullen we dat aangeven. En soms helpt het al
om telefonisch uw hart te kunnen luchten.
Kortom, aarzel niet om één van ons te bellen als u daar
behoefte aan heeft

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 maart 2023
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Plaats: De Schakel

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.  
 
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
 
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 maart.
 
Kloosterweekend
Vanwege verschillende redenen kan het kloosterweekend
in de Koningshoeven te Tilburg niet doorgaan. Ik ben in
contact met andere kloosters en in het volgende kerkblad
hoop ik u verder te informeren.
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Vanuit de
werkgroep vieringen
Vieringen die verbinden
We krijgen als werkgroep vieringen nog regelmatig te
horen dat de startzondag dit seizoen zo geslaagd was.
Met elkaar aan kleine tafeltjes, de pastores die hun
overweging al wandelend door de kerk hielden en met
elkaar in gesprek over vragen die het Bijbelverhaal
oproept. In de werkgroep vieringen hebben we ideeën
en ervaringen gedeeld over aansprekende vormen van
vieren. Kernwoorden hierbij zijn ‘verbinding’, ‘delen’ en 
‘in beweging komen’. Elementen die bijvoorbeeld ook
terugkomen in de Ionavieringen. Wat dat betreft zijn we in
onze gemeente gezegend met creativiteit en durven we
het aan om te experimenteren met andere vormen van
vieren, geheel in lijn met het beleidsplan.
 
Als werkgroep willen we die creativiteit graag stimuleren.
Het voornemen is om op zondag 4 juni een viering te
organiseren waar de elementen ‘verbinding’, ‘delen’ en
‘in beweging komen’ in terugkomen. We zitten op het
moment nog in de ideeënfase en nodigen je van harte
uit om hierin mee te denken. Misschien heb je zelf wel
een bijzondere viering meegemaakt of heb je gehoord
van een experimentele vorm die goed zou kunnen
passen in onze gemeente.
Of nog beter: misschien wil je wel helpen in de
organisatie. Van harte uitgenodigd om je ideeën te delen
met de werkgroep vieringen. Dit kan via ds. Rik Willlemsen.
 
Voorbereiden dienst van 12 maart
Met elkaar een uur kauwen op een Bijbeltekst is erg
inspirerend. Het is een goede gewoonte geworden om
de dienst van de tweede zondag in de maand voor
te bereiden met een groepje gemeenteleden. We lezen
de Bijbeltekst van de zondag, gaan in op achtergronden
bij de tekst en delen met elkaar waar de tekst ons raakt,
aanspreekt of verwart.
De eerstvolgende gelegenheid is dinsdag 7 maart van
10.00 uur tot uiterlijk 11.30 uur in De Schakel. We lezen
dan een tafelverhaal uit Lucas 11: 37 - 44, 53 - 54.
Geen gemakkelijke tekst, uitstekend geschikt dus om
met elkaar te verkennen.
 
Van harte welkom! Graag wel even vooraf opgeven bij
ds. Rik Willemsen per mail, telefoon of WhatsApp.
 
Namens de werkgroep vieringen,
ds. Rik Willemsen.

KerkApp op 12 maart
van start

App nu al te downloaden en te ontdekken
 
Op zondag 12 maart is het dan eindelijk zover,
onze KerkApp gaat  formeel van start.
Dat moment laten we uiteraard niet ongemerkt voorbij
gaan. Na de kerkdienst drinken we koffie in De Schakel
waar een kleine verrassing wacht. Willy Spaans zal de
‘formele’ openingshandeling verrichten.
Je kunt de App nu al gebruiken. Ontdek wat er allemaal
met de App mogelijk is. Zijn er vragen, op 12 maart kun je
ze stellen. Wil je geholpen worden, vergeet dan niet je
telefoon of tablet mee te nemen. 
 
Om de App te gebruiken moet je de App eenmalig
downloaden en het (eenvoudige) registratieproces
doorlopen:

1. Download de App ‘PKCastricum’ in de Play store
(Google) of App store (Apple). Download en begin!

2. Zodra je voor het eerst aan de slag gaat in de App zul
je een mailadres moeten invullen en een wachtwoord
moeten kiezen.
- Vul je mailadres in.
- Kies een wachtwoord.

3. Je ontvangt een mailtje op je opgegeven mailadres
met een knop waarmee je je account moet
bevestigen. We willen immers zeker weten dat jij het
echt bent.

4. De App stuurt je automatisch door naar het volgende
scherm. Vul hier je voor- en achternaam in. Kies ook
een profielfoto. Zo kunnen je gemeenteleden zien wie
je bent.

5. Als je dit proces hebt afgerond krijg je nog niet
volledige toegang tot de App maar moet je wachten
tot een beheerder van de App je toegang verleent.

6. Als dat is gebeurd zit je in de App. Gefeliciteerd.
7. Via de knop 'profiel' kan je je persoonlijke gegevens

wijzigen en eventueel aanvullen. Je bepaalt zelf welke
persoonlijke gegevens je deelt met de andere
Appgebruikers.
 

Tot de 12e maart! 
 
De voorbereidingsgroep KerkApp
Arnold Faber, Eldert Boersma en Eppo Oosterhoff
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Een Groene Tafel betekent dat een groepje mensen elk
kwartaal een gezamenlijke maaltijd organiseert. Na de
maaltijd vertellen de deelnemers aan elkaar wat ze het
vorige kwartaal hebben gedaan om eerlijker en
duurzamer te leven. Waar ze tegen aan liepen of moeilijk
vonden. En wat ze van plan zijn om in het volgende
kwartaal te doen. Zo helpen ze elkaar om hun eigen
stapjes te zetten en nieuwe ideeën op te doen.
We zoeken nog 1 of 2 mensen die met twee leden van de
werkgroep Groene Kerk een kerngroepje willen vormen
om dit initiatief te dragen en verder vorm te geven.
 
Wilt u / wil jij met ons meedenken om de Groene Tafel op
te zetten of later als deelnemer mee te doen? Neem
contact op met Leny Witte-de Raat, mail
lmwittederaat@tele2.nl of tel. 0251-671010.
 
Namens de werkgroep Groene Kerk,
Martin Tromp
 
Bijeenkomst van Transitie Castricum, 3 februari
Circulair centrum
Twee dames van de BUCH, Margrethe en Christel,
kwamen vertellen over de plannen om een circulair
centrum op te gaan zetten, ergens in de BUCH.
Dat moet dan een circulair ecosysteem bevorderen,
waarin  de klimaatdoelen voor 2030 vorm kunnen krijgen.
Experts en bewoners kunnen in  zo’n centrum kennis en
inspiratie delen.
Een van de aspecten die dan vorm kunnen krijgen is
hergebruik ipv weggooien. Hergebruik van grondstoffen,
bouwmaterialen, meubels, spullen, appararten enz. In
Heiloo draait al een circulaire bouwmarkt,
van firma G.P. Groot.
 
Buurtschuren
Voor particulieren, in de wijken en buurten zou ook iets
dergelijks gerealiseerd kunnen worden, bijv in
“werkschuren”, waar mensen samen iets kunnen
bouwen, waar iedereen profijt van kan hebben, en dat
met vereende krachten tot stand kan komen.
Denk bijv. aan een voorziening voor een oudere of
gehandicapte buurtbewoner.
Maar ook gewoon elkaar helpen bij het realiseren van
een project, een verbouwing, of een klus.
Er kunnen ook workshops gegeven worden voor elkaar in
zo`n buurtschuur, om ervaring en kennis te delen.
E.e.a. zou dan ook door de gemeente gefaciliteerd en
medegefinancierd kunnen worden.
 
Ik denk dat dit ook een mooi idee is om als Groene Kerk
mee aan de slag te gaan!

MarjanQ.

Groene Kerk
Nieuws van de werkgroep Groene Kerk
De werkgroep Groene Kerk is momenteel bezig met het
organiseren van diverse activiteiten. Er is in februari j.l.
een korte presentatie over energiebesparende tips
geweest en ergens in het voorjaar willen we een
workshop organiseren over hoe om te gaan met de
vochthuishouding in onze tuinen en de groene ruimte.
Het klimaat verandert, hoe gaan we hiermee om?
Hoe houden we meer en langer water vast op de plaats
van neerslag, dat is een vraagstuk op grote schaal.
Er zijn veel plaatsen in de wereld waar de watervoorraden
zeer zorgelijk zijn, het is een wereldwijd probleem van
ongekende omvang.
Gezien de enorme droogte van vorige zomer lijken
periodes van droogte helaas een terugkerend gebeuren.
Er kunnen situaties ontstaan waarin zelfs, al zou dit
verantwoord zijn, het dagelijks water geven van planten
geen oplossing biedt. De beplanting moet, net zoals wij,
leren omgaan met de veranderingen. Elke locatie heeft
zijn eigen microklimaat en wordt onder andere beïnvloed
door de mate van beplanting, ligging,
grondwaterstanden en lichtval. We zullen de datum en
locatie van de workshop tijdig publiceren.
 
Kerktuin
We gaan, wanneer de temperaturen wat gaan stijgen,
verder met de kerktuin. We willen om te beginnen
proberen de planten voor de 40-dagentijd en Pasen te
gaan planten en daarna zal de rest van de tuin meer
gestalte gaan krijgen. Stapsgewijs zal de symboliek van
de tuin zich gaan uiten.
 
Groene Tafel in Castricum
De klimaatrapporten over de uitputting van de aarde,
extreme weersomstandigheden, dreigende voedsel- en
watertekorten, afname van de biodiversiteit stapelen zich
op. Het voortbestaan van mens en dier staat op het spel.
Daar komt nog bij dat wij onze welvaart genieten ten
koste van miljoenen ‘moderne slaven’.
Het kan duurzamer. En het kan eerlijker. Dat weten we,
maar wat doen we eraan? Dat doen we door elkaar te
inspireren tot een andere levensstijl.
 
Na de lezing over ‘Grenzen aan de groei’ in juni 2022 van
Paul Schenderling ( econoom en medeoprichter van de
stichting Genoeg om te leven, www.genoegomteleven.
nl ) willen we als werkgroep Groene Kerk nu een
volgende stap zetten, want samen kom je verder.
Kiezen voor een duurzamer en eerlijker levensstijl betekent
vaak: tegen de stroom in roeien. Dat gaat nu eenmaal
beter als je het samen doet.
Daarom willen we een Groene Tafel opzetten, zoals dat
genoemd wordt door de stichting
Genoeg om te leven.
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Woman. Life. Freedom.
Ze kent de harde hand van het
Iraanse regime. Zat in dezelfde
gevangenis als waar nu de
protesterende jongeren
opgesloten worden. Ze weet
hoe het klinkt, daar in de isoleercel.
Je kunt je medegevangenen horen.
Als ze praten, als ze gillen.
Fati, al jarenlang een vertrouwde
kracht van INLIA, op kantoor en in
de opvang, volgt het nieuws uit
haar geboorteland op de voet.
 
Het is in 2000, het jaar dat een nieuw millennium wordt
geboren, dat Fati in Nederland arriveert. Met haar
dochter en haar zoon. De start van een nieuw leven.
In het vliegtuig hiernaartoe slaat ze haar armen om haar
kinderen heen: “We zijn vrij, we zijn vrij!” Haar ogen stralen
bij de herinnering. Ontsnapt aan de moellahs, ontsnapt
aan een wreed en onderdrukkend regime.
 
Ze is nu Nederlandse, daar heeft ze hard voor gewerkt:
de taal geleerd, zich verdiept in de cultuur,
de geschiedenis, de staatsvorm, noem maar op.
Al sinds 2009 werkt ze bij INLIA. Een plek waar ze andere
vluchtelingen kan helpen. Een plek waar de mensen
waarde hechten aan mensenrechten en aan de
democratische rechtstaat.
 
Snakken naar vrijheid
Ze hoopt vurig dat ook haar geboorteland een seculiere
democratie kan worden. Een constitutionele monarchie
liefst; net zoals hier. Iraniërs hebben genoeg van de
bemoeienis van de moellahs, denkt ze. Vijftig jaar
geleden was Iran verder dan nu, zegt ze, en de mensen
snakken inmiddels naar vrijheid.  
 
Het is te zien aan de ongelooflijke moed van de Iraniërs,
die zich nu al maandenlang verzetten. De repressie is
keihard. Er zijn inmiddels honderden – meer dan
vijfhonderd - mensen doodgeschoten. Tallozen meer zijn
gewond en/of verminkt.
De zedenpolitie en de paramilitaire militie Basij nemen
vooral jonge mensen te grazen.
 
Degenen die opgepakt worden, worden in elkaar
geslagen, verkracht, gemarteld. Sommigen sterven aan
de verwondingen, hun lichamen worden gedumpt.
Anderen plegen zelfmoord na de verschrikkingen.
Tientallen demonstranten of sympathisanten zijn ter dood
veroordeeld, enkelen al geëxecuteerd.
Toch gaan de protesten door.
 

Vrouwen staan op
Die begonnen na de dood van Jina Mahsa Amini.
Zij overlijdt in september 2022 aan de gevolgen van
mishandeling, nadat ze is gearresteerd door de
zedenpolitie wegens het niet goed dragen van de hijab.
Het leidt tot een storm van meisjes en vrouwen die hun
hijab afdoen of hun haar afknippen. De jonge vrouwen
van Iran staan op. Jongens en mannen sluiten zich aan.
 
‘Woman, life, freedom’, schildert Fati op een spandoek
voor een steun betuigende demonstratie hier in Europa.
Het is de leus van de protesten. De leus van de revolutie,
hoopt Fati en met haar een groot deel van de Iraanse
bevolking. “Het regime heeft het land niets te bieden”,
zegt ze, “Het is klaar, afgelopen. Het gaat vallen.”
 
Maar in de tussentijd is er iedere avond weer nieuwe pijn.
Nieuwe berichten over jonge mensen die zijn
gearresteerd, mishandeld. Vrouwen die een oog moeten
missen – het is een van de methoden om hen te raken en
zo te trachten de protesten te ontmoedigen. Het ter dood
veroordelen van zelfs kinderen – jongens van 15 – is een
andere methode. Executies gebeuren door ophanging.
Langzame ophanging zodat diegene het meest lijdt.
 
Familie onder terreur
Ze wordt ’s ochtends vaak in alle vroegte wakker, vertelt
Fati: “Net als veel Iraniërs. We vragen ons af wie vandaag
het noodlot tegemoet gaat. Wordt er iemand
opgehangen? Doodgemarteld? In elkaar geslagen totdat
zij of hij overlijdt? Wie zal vandaag dit lot treffen? Welke
familie zal nu lijden?” Het regime gijzelt het land, zegt ze.
“Maar dat zal het niet vol kunnen houden.”
 
Ze heeft er nog familie wonen. Een zus, broers. Over de
telefoon durft ze niet te vragen wat zij doen. Je weet niet
wie er meeluistert. Sociale media zijn evenmin veilig.
Internet is overigens ook beperkt toegankelijk. Ze wisselen
berichtjes uit, maar geen eventueel gevaarlijke
informatie. Maar af en toe ziet ze een familielid links delen
met kritiek op het regime. “Zo sterk.” Dan is ze trots.
En bezorgd. 
 
Al die jaren strijdt ze vanuit hier tegen de doodstraf,
tegen de wrede onderdrukkers. Al die jaren hoopt ze dat
er aandacht komt voor de terreur tegen het Iraanse volk.
De terreur duurt voort, maar de opstand wint momentum,
denkt ze. “Deze keer is het revolutie.”

Bron: INLIA. INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van
Lokale Initiatieven met Asielzoekers.
Het is een netwerkorganisatie van en voor
geloofsgemeenschappen die asielzoekers en
vluchtelingen in nood helpen.
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Voor de jeugd

Voor de kinderen
 
We hebben de kersttijd met de herdertjestocht alweer ver
achter ons liggen en gaan nu op weg naar Pasen.
In januari ging de kinderdienst over de genezing van de
verlamde man, die door zijn vrienden in een doek door
het dak voor de voeten van Jezus werd neergelaten.
Er waren echt vier sterke mannen in de kerk die dat met
Willem in de doek wilden uitbeelden.
De Schriftgeleerden waren niet blij dat Jezus dit deed, Hij
vergaf eerst de zonden van de man en dat kan volgens
hen God alleen doen. Maar alle mensen die het zagen
waren verbaasd dat Jezus deze verlamde man weer op
zijn benen zette en kon laten lopen! Het was een van de
eerste wonderen die Jezus deed.
Daarna deed Jezus nog veel meer genezingen en
wonderen, en vertelde steeds over zijn Vader in de hemel,
en wat Hij van ons mensen vraagt om te doen hier op
aarde. Namelijk, elkaar liefhebben en goed voor de
aarde en de hele schepping zorgen.
 
En nu komen we al bijna in de 40-dagen tijd, waarin
Jezus op weg gaat naar Jeruzalem, om daar te lijden,
sterven aan een kruis, en weer op te staan op
Paasmorgen.

Op de laatste dag dat Hij nog leefde, voor hij gevangen
genomen werd, at hij nog met zijn vrienden:
Het Laatste Avondmaal.
Het thema van: samen eten wordt verder uitgewerkt door
de dominee in de kerkdiensten, en de mensen worden
uitgenodigd ook samen aan tafel te gaan bij elkaar thuis,
en met elkaar te praten over wat deze verhalen uit de
bijbel over Jezus’ lijden en opstanding ons nu nog te
zeggen hebben.
Wij gaan in de kinderdiensten ook meedoen met samen
aan tafel gaan. Hoe precies is nog een verrassing, maar
er komt een mooi gedekte tafel in de kerk te staan.
 
In maart plannen we 2 kinderdiensten:
5 maart en 19 maart.
2 april is het Palmpasen, dan gaan we weer mooie
paasstokken maken met elkaar, in De Schakel. En 9 april
is dan het Paasfeest, dat vieren wij ook mee in de kerk en
de kinderdienst.

Het wordt weer een mooie tijd,! En de lente komt er ook
weer aan!
 
Voor de jeugd
 
Tijdens de teensgroup-bijeenkomst op 17 februari is er
nagedacht over Vasten en de 40-dagentijd. De
daaropvolgende bijeenkomst is de laatste vrijdag van
maart, 24 maart dus.
Dan gaan we het hebben over de voedselbank en
armoede. Wat kunnen wij doen?
 
Op Palmpasen, 2 april, gaan de jonge kinderen weer
Palmpasen-stokken maken in De Schakel. Dan kunnen ze
onze hulp goed gebruiken, waarschijnlijk, dus hou die
datum ook vrij om mee te doen dan. Als je dat leuk vindt
tenminste. We komen vanaf half acht vrijdagavond altijd
samen in de Basement, onder zwembad de Witte Brug.
En we eindigen om 21.00 uur. Er is ook altijd tijd om nog
wat te chillen met elkaar.
Het zijn tot nu steeds gezellige bijeenkomsten geweest,
waarin serieuze dingen aan bod komen, op een prettige
manier. Je mag altijd vriendjes of vriendinnetjes
meenemen, als die eens willen meemaken wat wij doen
in de Teensgroup. 
Meld dat dan ook even bij de leiding, liefst bij ds. Rik
Willemsen.
 
We hopen jullie allen weer te zien, zowel bij de
kinderdiensten als in de Teensgroup.
 
Namens alle leidinggevenden: hartelijk welkom dus!
 
MarjanQ.
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Raad van Kerken Castricum

Bijeenkomsten “Zin in ouderdom”
o.l.v. Eveline Masetti in de Schakel, Kerkpad 3
Data en tijd: maandag 6 en 27 maart, 17 april, 8 mei,
5 en 26 juni van 14.00 – 16.00 uur Meedoen? Opgeven
bij pastor Eveline Masetti, tel: 06 1057 1560 of ec.
masetti@gmail.com
Zin in de ouderdom biedt een uitvoerige excursie langs
de vragen die een mens bestormen als de arbeidsplicht
ophoudt en het 'golfen' te weinig blijkt te bieden. In zes
bijeenkomsten gaan we in gesprek over de volgende
thema’s:
1. Beelden van ouderdom
2. Oud worden met zicht op het geheel van het leven
3. De poëzie van de ouderdom
4. De spiritualiteit van de ouderdom
5. Ouderdom in filosofie en kunst
6. Slotbijeenkomst De schat van mijn reis
 
Doodgewoon? De dood begrijpbaar maken,
lezing door Richard Hattink en Rik Willemsen
op dinsdagavond 21 maart van 20.00 - 22.00 uur in
het Parochiecentrum
De enige zekerheid in het leven is dat we doodgaan.
Toch vinden veel mensen het moeilijk om over de dood
te praten. Het is niet voor niets dat er onlangs een SIRE
campagne werd gelanceerd met de slogan ‘De dood.
Praat erover, niet eroverheen’. We vinden het lastig om te
praten over onze eigen dood of over de dood van
anderen. Nog ingewikkelder wordt het als het gaat om
het betrekken van kinderen bij de dood van mama,
papa, oma of opa.
Richard Hattink en ds. Rik Willemsen gaan met u in
gesprek over de dood. Richard is rouw- en
verliesspecialist, met jonge gezinnen als
aandachtsgebied. Als internationaal spreker over
kinderen en rouw en als uitvaartondernemer voor jonge
ouders, is zijn drijfveer om de dood begrijpbaar te maken
voor jong en oud. Rik komt als predikant de verlegenheid
rondom praten over de dood vaak tegen. Vragen als
‘hoe bespreek ik mijn (kerkelijke) uitvaartwensen met de
kinderen?’ en ‘moet mijn kleinkind opa zien als hij
opgebaard ligt?’ worden veel gesteld. Aan de hand van
praktijkvoorbeelden en prikkelende stellingen zetten we
met elkaar een eerste stap om de dood bespreekbaar te
maken. Daarbij schuwen we lastige onderwerpen niet.
Er is ruimte voor vragen, twijfels en het inbrengen van
persoonlijke ervaringen met stervenssituaties, uitvaarten
en rouwverwerking. Na de bijeenkomst kunt u met de
handvatten die aangereikt zijn zelf dit doodgewone
onderwerp bij uw geliefden aansnijden.
Bijdrage: € 5,00

Afb.: Eliëzer belooft dat hij een vrouw voor Isaak zal
vinden, Gilliam van der Gouwen, naar Gerard Hoet (l),
1728. (bron: Rijksmuseum.nl)

Braamboslezing: Bijbelverzen in het licht van de oude
Joodse bruiloftsceremonie
door Daniël ter Maten op zondagmiddag 26 maart om
15.00 uur in de Dorpskerk
Het is niet bepaald gewaagd om te stellen dat het
huwelijk een instelling is van God. Jezus deed Zijn eerste
wonder tijdens een bruiloft en de Bijbel leert ons dat het
einde van de tijd ook eindigt in een bruiloftsfeest. Een
Joodse bruiloft staat traditioneel dan ook bol van rituelen
en stappen die in de aanloop naar het hoogtepunt gezet
(moeten) worden. In de periode waarin veel Bijbelse
geschiedenissen zich afspelen, waren deze gewoontes
voor iedereen bekend. Ook Jezus en de meeste schrijvers
die hebben meegeschreven aan de Bijbelboeken
groeiden met deze tradities op.
 
Natuurlijk kan dit niet van ons worden gezegd. En hoewel
er nog veel gebruiken terug te vinden zijn in de moderne
traditionele Joodse bruiloft, zijn niet alle facetten bewaard
gebleven. Toch is het meer dan de moeite waard dit deel
van de Joodse traditie in te duiken. Het geeft naast
interessante wetenswaardigheden ook een heel nieuw
perspectief op uitspraken van Jezus en diverse andere
bijbelgedeeltes. Andersom zie je dat de Thora ook de
bron is geweest van verschillende aspecten van het
bruiloftsritueel. In deze lezing/workshop wil ik graag
samen op pad naar nieuwe inzichten en perspectieven
op Gods Woord.
Bijdrage: € 5,00

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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5 maart Palestina - Samen bijbellezen opent deuren
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap
in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de
bevolking is christen.
Kerk in Actie steunt het werk van verschillende
organisaties in Palestina die lokale gemeenten
ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal
werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat
opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en
worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze
problemen in de samenleving en zoeken naar
oplossingen. De bijeenkomsten sloten goed aan bij de
dagelijkse realiteit. We lezen verhalen over Jezus en Hij is
nu haar grote voorbeeld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                                                            
12 maart  Omzien naar gevangenen in Nederland
(binnenlands diaconaat)
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en
zitten een korte of langere gevangenisstraf uit.
Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar
hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen,
tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te
werken aan herstel.
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland
die omzien naar gevangen en hun partners en kinderen,
hen bezoeken tijdens de detentie, maar een nieuwe kans
bieden in de maatschappij. zoals bijvoorbeeld Exodus,
partner van Kerk in Actie, die speciale herfstweken
organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun
gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen
weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.
               

Diaconale collectes in maart

Diaconale collecte 12 maart: binnenlands diaconaat

19 maart Borderline Europa en Kliederkerk
Borderline Europa
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte.
Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen,
sanitaire voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten.
Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse
vluchtelingenkampen opgroeien.
Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met
voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline
laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten
komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna
krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. 
Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en
in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen
voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.
Ontdekken in kliederkerk
Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Samen
met kinderen én jongeren ontdekken, vieren en eten. Met
elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. In
kliederkerk ontdekken jong en oud op een creatieve
manier de betekenis van bijbelverhalen. Het is een
geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen
kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken.
De Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken zodat zij
kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.
 
26 maart Werelddiaconaat Bangladesh
Kansen creëren voor jongeren.
In Bangladesh is de werkloosheid
onder jongeren hoog. Dit komt
onder meer doordat veel
opleidingen niet aansluiten
op wat de arbeidsmarkt vraagt.
Zo is er bijvoorbeeld een
groot tekort aan goed opgeleide
vakmensen en worden daarvoor
jongeren uit India aangetrokken.
Kerk in Actie gaat samen met
lokale partnerorganisaties
300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een
leer-werktraject volgen, bijvoorbeeld als elektricien of
computerspecialist, en krijgen daarnaast een training in
ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf
kunnen starten.

 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.
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Vanuit het College van Kerkrentmeesters
Aktie kerkbalans
De afgelopen weken heeft het binnen onze kerk o.a. in
het teken gestaan van de Actie Kerkbalans. 34 lopers,
waarvan velen het voor de eerste keer deden, zijn op pad
gegaan om u een enveloppe te overhandigen met een
verzoek om een vrijwillige bijdrage voor dit jaar.
In de begroting heeft het College van Kerkrentmeesters
een bedrag opgenomen van € 135.000,-. Dat is minder
dan vorig jaar omdat helaas ons ledenbestand krimpt.
Het is altijd weer spannend op de avond als de
enveloppen worden geopend en het tellen kan
beginnen. Hoewel nog niet alle toezeggingen waren
ontvangen kunnen wij u al wel een tussenstand
doorgeven. Op 13 februari is al een bedrag toegezegd
van €143.000,-. Een meer dan geweldig resultaat!
Wederom hebt u aangetoond de kerk ook in financieel
opzicht een zeer warm hart toe te dragen waarvoor wij u
hartelijk dankzeggen. Dat geldt zeker ook voor de lopers
die ondanks het minder fraaie weer bereid waren zich in
te zetten om u zo veel mogelijk persoonlijk te benaderen.
 
Restauratie orgel en renovatie glas-in-lood ramen
Bij het lezen van deze Over en Weer hebben kerkgangers
bij binnenkomst kunnen horen dat het orgel weer
bespeelbaar is. Zowel onze adviseur Cees van der Poel
als de organist/intonateur waren verguld met het
eindresultaat. Wij hopen dat u dat ook gaat worden.
In onze kerk staat een uniek orgel uit 1740 van de bouwer
Christiaan Müller. Het enige goed bespeelbare instrument
in Nederland. Wij hopen dat u er ook blij mee bent dat
de begeleiding in het vervolg weer met het orgel zal
plaatsvinden. De organisten hebben ons de afgelopen
maanden op een heel fijne manier begeleid op de
vleugel. Vanaf nu kunnen ze met volle overgave de
melodieën laten horen vanaf het orgel en indien gewenst
ook nog vanaf de vleugel. Wij wensen hen veel muzikaal
genoegen en inspiratie toe.
 
De ramen waren in een eerder stadium al gerestaureerd.
Ook die zien er weer fris en helder uit.
Tijd om gezamenlijk de overdracht met een toelichting en
demonstratie van onze adviseur Cees van der Poel in een
feestelijke stemming te gaan beleven en ervaren. 
Noteert u alvast de datum: 26 maart na de viering en het
koffiedrinken in Uw agenda?
Het programma wordt in Over en Weer van april vermeld.
 
Verwarming van onze kerkgebouwen
In de zondagsbrief van 29 januari hadden wij al een
mededeling geplaatst. Het leek ons goed u ook via
Over en Weer te informeren.

Terug naar barre koude tijden in de kerk?
We verkeren momenteel in een koude periode van het
jaar. Dat merken we op straat, in huis maar ook in de
kerk. Vanwege de hoge energieprijzen hebben we u in
een eerder stadium al gemeld dat, ter voorkoming van
hoge onverantwoorde uitgaven voor energieverbruik,
de verwarming in ons kerkgebouw op max. 18 graden
ingesteld wordt. Bij binnenkomst zien we nog heel wat
jassen hangen aan de kapstok, dat lijkt een goed teken!
 
In vroeger tijden was er soms in het geheel geen
verwarming en waren we op dit soort dagen gewend om
onze jassen aan te houden. Als preventieve maatregel
zou u in de huidige situatie wel uw jas aan kunnen
houden en eventueel een plaid meenemen om uw
benen te bedekken. Daarmee voorkomt u wellicht een
oncomfortabel gevoel. 
 
In april gaat het College van Kerkrentmeesters de
maatregelen in relatie tot de energiekosten evalueren.
Dan zal ook besloten worden of de maatregelen kunnen
worden aangepast. Tot die tijd doen wij een beroep op
uw inzet en medewerking. Het zijn onzekere tijden en dat
is voor ons allemaal wennen.
 
Wij hebben vernomen dat er helaas kerken zijn die niet
langer in staat zijn de kachel aan te doen.
Gelukkig zijn wij financieel wel in staat om de kachel
tijdens de vieringen te laten branden. Dat maakt het wel
een stuk comfortabeler.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters
Frans van Meggelen

Opbrengst collectes

  1 jan. Diaconie € 121,30

  8 jan. Stichting Asmik, Armenië € 228,55

15 jan. Voedselbank IJmond-Noord € 170,85

22 jan. Diaconie: bloemen in de kerk € 149,70

29 jan. Diaconie € 160,85

Voor de Diaconie

  
15 januari: PKN: gemeente opbouw                      € 103,90
22 januari: PKN: miss. werk (dorpskernen)            € 117,80
29 januari: PKN: kinderen, bijbelspel, cirkelslag    € 107,00
      
Kerkelijk beheer: totaal over januari                       € 212,70

Lieneke Stieltjes
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Aan het woord

De kracht van poëzie tegen de macht van het kwaad
 
In november 2019 werd in De Nieuwe Liefde in Amsterdam een bundel gepresenteerd met een keuze uit de gedichten
van Henriëtte Roland Holst, met een voorwoord van Elsbeth Etty (die een biografie over haar schreef) en een nawoord
van Huub Oosterhuis. Daarin vertelt Oosterhuis dat hij zijn eigen eerste gedichten naar deze dichteres stuurde en dat
zij hem adviezen gaf om ‘een eigen stem’ te ontwikkelen waarin ‘de diepste trillingen’ van zijn wezen te horen zouden
zijn. Natuurlijk weten wij uit liederen die we in de kerk zingen, dat Huub Oosterhuis goed naar haar geluisterd heeft en
ook dat teksten van deze dichteres gebruikt worden in kerkliederen, zoals ‘Dit ene weten wij’.
 
Dit ene weten wij

Dit ene weten wij en aan dit één
houden we ons vast in de donkere uren:
er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren,
en wie 't verstaat, die is niet meer alleen.
 
Wie had kunnen denken dat haar teksten ruim een eeuw later nog steeds een enorme kracht uitstralen, waar we
moed uit kunnen putten in deze tijd van kwade machten, zoals de oorlog tegen Oekraïne. Dankzij deze bundel die als
titel de beginregel van een gedicht van Henriëtte Roland Holst uit 1918 heeft gekregen, zijn we weer op het spoor van
deze poëzie gezet zijn, die we dit jaar bestuderen tijdens de cursus Geloof & Poëzie. 
 
 
 
 
 
 
 
Henriette Roland Holst-van der Schalk (1869 - 1952), was de belangrijkste Nederlandse politica en dichteres van de
eerste helft van de 20ste eeuw. Zij was een onvermoeibare stuwende kracht achter de socialistische beweging.
Afkomstig uit een welgesteld Noordwijks notarisgezin werd ze als vrouw niet geacht zich in kunst of politiek te begeven,
maar ontwikkelde zich al snel tot een gelauwerde dichteres. Op latere leeftijd is ze religieus geworden. Al jong kwam zij
tot het inzicht dat liefde de kern van het bestaan is. Dat gaf haar kracht en inspireerde haar tot het schrijven van
poëzie. Zij moet niets hebben van machthebbers die met geweld de maatschappij proberen naar hun hand te zetten.
Zij bevecht de tegenstelling tussen arm en rijk in haar gedichten en hoopt op een ‘klasseloze maatschappij’. In haar
werk toont ze een grote solidariteit met de mensheid.  
 
De zachte krachten zullen zeker winnen
 
De zachte krachten zullen zeker winnen
in ‘t eind – dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zo ‘t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.

De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de grote zaligheid beginnen
die w’als onze harten aandachtig luistren

In alle tederheden ruisen horen
als in kleine schelpen de grote zee.
Liefde is de zin van ‘t leven der planeten,
en mense’ en diere’. Er is niets wat kan storen
‘t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.
 
 
                                                            vervolg op pagina 17

Voor deze rubriek heeft de redactie een aantal gemeenteleden benaderd, met het verzoek om een
beschouwend artikel te schrijven over zelf te bepalen (actueel) onderwerp.
Deze rubriek verschijnt enkele malen per jaar. Dit keer treft u een bijdrage van Hanneke Klinkert aan.

16 Protestantse Kerk Castricum



vervolg van pagina 16
 
Liefde is de kern van het bestaan voor haar en dat draagt zij uit in haar poëzie. Gelukkig zijn er ook nu dichters die
deze boodschap uitdragen zoals Marieke Lucas Rijneveld, die een gedicht schreef voor de Volkskrant naar aanleiding
van de Russische aanval op Oekraïne.
 
Marieke Lucas Rijneveld - 'Een krijgszuchtige tijd'
 
Steeds gedacht: één soldaat maakt nog geen oorlog.
Maar nu met man en macht gezocht naar geruststelling,
naar de winter in een zwaluw zien overgaan, of de boter
 
op het aanrecht bestuderen en hoe snel zacht, dat iets nog
zacht kán worden in deze wereld en we allemaal zo smeerbaar,
maar de kou spat van beeldschermen, uit radiostemmen.
 
Ze zeggen dat de veldslag is begonnen, dat anderhalve
rus en een paardenkop dit wilden, terwijl wij toch weten dat
vrede meer aanzien geeft dan geweld, dat alleen menslievendheid
 
je een stoel in de geschiedenis geeft. En ook: een vechtersjas of een
ijzervreter is geen identiteit, het is een mal waar je jezelf in giet.
Wie het zwaluwnest bevuilt, broedt uiteindelijk zijn eigen ei kapot.
 
Het volgende moeten we onthouden: dat we allemaal als
vluchteling geboren worden, op zoek naar de juiste plek,
naar veiligheid en wat voorspoed, een liefkozende blik.
 
Dus maak vrij baan in het hart, want daar is een onmeetbare
ruimte. En bedenk dit: in ieder welkom zit een schuilkelder.

 
Laten we ons aan deze woorden optrekken en in praktijk brengen!
 
Hanneke Klinkert

Iedere 2e donderdagmiddag van de maand komt een
groep vrouwen, katholiek en protestant, bij elkaar om te
praten over een speciaal onderwerp. Samen worden
deze onderwerpen uitgezocht. Dat kan over van alles
gaan waar op dat moment de aandacht naar uit gaat.
Meningen en ervaringen worden uitgewisseld, zodat we
van elkaar kunnen leren.
Vanaf 13.45 uur staat de thee klaar, in De Schakel, zodat
we om 14.00 uur kunnen beginnen. We gaan door tot
16.00 uur.
 

Onderwerpen zijn altijd onder voorbehoud, er kunnen
wijzigingen plaats vinden.
Donderdag 9 maart, gaan we in gesprek over
Heksen en/of Feministen aan de hand van het boek :
De heks van Limbricht, van Susan Smit

Is het wat voor u? U kunt altijd een keer komen kijken?
U bent van harte welkom
Inlichtingen: Mariet Feijen - Schrickx  tel. 655697
                      Annalize Karsten  tel. 06-57672164

Oecumenische Vrouwengespreksgroep
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Iconen en kunst rond Pasen

Zondag 19 maart om 16.00 uur
in de Dorpskerk in Castricum

Iconen en kunst rond Pasen
Presentatie door Johan Maat,
vergezeld van Slavisch-Byzantijnse muziek
 
Op zondag 19 maart organiseert ‘De Witte Duif’ in de
Dorpskerk een presentatie over kunst en iconen.
Johan Maat geeft een inkijkje in de spiritualiteit achter
iconen en de mystiek van Oosters Christendom.
De sfeer daarvan komt dichterbij door luistermomenten
met Slavisch-Byzantijnse zang.

Iconen worden vaak ‘vensters op de hemel’ genoemd
omdat ze de toeschouwer een blik gunnen op
het diepere mysterie achter mens en wereld.
Wanneer je een oosters georiënteerde kerk binnengaat,
dan voel je de gewijde ruimte. Overal iconen, overal
kleuren, brandende olielampjes. De sfeer is verstillend,
sereen en familiair. Het voelt als een warm thuis.
 
De presentatie begint bij afbeeldingen uit de vroege kerk
waarin al elementen verscholen liggen die we later op
iconen tegenkomen. Ook de verschillen tussen de
Westerse en Oosterse kunst komen aan bod.

Zo ligt bijvoorbeeld in het Westen de nadruk op het lijden
en in het Oosten op schoonheid.
We zien bijzondere fresco’s uit de
beroemde de kloosters Studenica
in Servië en Dècani in Kosovo met
soms merkwaardige details.
Zo zien we dat Christus zelf via
een ladder het kruis beklimt.
Voor ons is dat vreemd,
maar het past bij liederen die in
de Oosterse kerk al meer dan 1000 jaar worden
gezongen.
In de Oosterse kerk vormen de intocht in Jeruzalem en de
opwekking van Lazarus belangrijke momenten van
voorbereiding op Pasen. De iconen daarvan,
met prachtige kleuren, krijgen aandacht, en ook in de
liedteksten van de muziek die we horen klinkt al veel door
van de betekenis van Pasen.

Iconen, teksten en muziek bepalen ons bij het Mysterie
van leven. Ieder mens is zelf icoon van dat mysterie en
kan groeien in kracht en schoonheid.
De lezing met beeld en muziek duurt ca. 1 ½ uur met na
afloop ruimte voor vragen en gedachtewisseling.

De presentatie is onderdeel van een serie zgn. ‘Duifjes’.
Na afloop is er ruimte om samen wat te drinken en met
elkaar te delen wat door ieder aan eten is meegebracht.

afbeeldingen:
het kruis op een sarcofaag uit de 4de eeuw en een
bijzonder fresco met het kruis uit de 14de eeuw.

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

 
Een paar praktische punten:

•   Wilt u, als u verhinderd bent dit tijdig (uiterlijk
donderdag 23 februari) doorgeven. Als u dat vergeet,
dan moeten wij u helaas toch de kosten van de
maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel in prijs
gestegen, dat we anders echt niet uitkomen.

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

•   En tenslotte: Als u niet zelfstandig kunt komen, wilt u
dan zelf vervoer regelen?
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Om te gedenken
Zaterdag 4 februari is op de leeftijd van 82 jaar overleden

Hendrikus Joannes Heijmen, Rick.
 
Op de kaart staat de tekst:
 
Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op 'n keer dan
ben je aan je laatste beetje toe. 
 
Rick was een man met grote maatschappelijke inzet,
inzichten en betrokkenheid. Hij was trots op zijn kinderen
en kleinkinderen. Actief, sportief, muzikaal en hield van
humor. Zij leven zag hij als een avontuur.
 
Rick is 46 jaar getrouwd geweest met Jenny. Ze hebben
elkaar leren kennen bij Shell en werden een zogenaamd
oliestelletje.

Rick was katholiek, maar voelde zich thuis bij de
Protestantse gemeente Castricum.
Hij heeft zich jarenlang met plezier ingezet als secretaris
voor de Raad van Kerken.
 
Na het overlijden van zijn tweelingbroer Piet stierf er ook
een stukje bij Rick. Een gave was dat hij zich op een
natuurlijk wijze kon aansluiten bij jong en oud.
Een kleurrijk mens, altijd bezig en onderweg, met een hart
voor mensen, de natuur en de wereld laten we in liefde
los.
 
Op maandag 13 februari namen we afscheid van Rick
tijdens een dankdienst voor het leven. Nu mag hij zich
geborgen weten in het licht van de Eeuwige.
 
We bidden voor Jenny, de kinderen en kleinkinderen om
Gods liefde, troost en nabijheid.
 
Pastor Eveline Masetti

Op woensdag 11 januari is op de leeftijd van 97 jaar
overleden:
 
Fijke Gerdina van de Lagemaat - van Brenk
 
Op woensdag 18 januari was de crematieplechtigheid
in Schagen.
We herinneren Fijke als een lieve en sociale vrouw.
Ze kende veel mensen waarmee ze graag contacten
onderhield.
Fijke was trouw in het kerkbezoek en kwam er  graag.
Ook bezocht ze Maal en Verhaal, de middagen van het
ouderencontact en de verjaardagsbijeenkomsten.
 
Ze heeft 3 kinderen, 7 kleinkinderen en 1 achterkleinkind.
Eenmaal in De Santmark ging het achteruit. Ze klaagde
niet en vond dat ze goed verzorgd werd.
Nu mag Fijke zijn in het licht van de Eeuwige.
 
We bidden haar kinderen en kleinkinderen Liefde en
kracht toe. Dat zij zich gedragen weten.
 
Pastor Eveline Masetti

Abdij van Egmond, foto Peter van Asselt   

Bron: symbolischschikken.nl
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Op zaterdag 28 januari is is op de leeftijd van 84 jaar
liefde en rust overleden
 
Else Frederika, Els van Oel - Wijsma 
 
Op de kaart staat de volgende tekst:
                                                     
          Dappere morgenhaan,
          gij bode van het licht, 
          haan van Hollands erf:
          zeg mij het dagwerk aan. 
          En ben ik heengegaan,
          meld dan, hoogopgericht, 
          met roep en vleugelslaan,
          aangaande mijn versterf: 
          dat het is opgestaan. 
  
                              Ida Gerhard
 
Zaterdag 4 februari hebben we afscheid van Els
genomen tijdens een dankdienst voor haar leven in de
aula van Onderlangs.
We herinneren Els als gastvrij, open, wijs en liefdevol.
Ze was betrokken en gesteld op haar familie. Ook was ze
betrokken bij de mensen om haar heen.

Om te gedenken
Els groeide op in Amsterdam. Ze heeft haar man Bert
leren kennen via de kerk,
In 1968 verhuisden ze naar Castricum. Daar leerden ze
via de kerk hun vrienden kennen. Dit werd een hechte en
trouwe vriendengroep die er voor elkaar waren,
Els en Bert stelden hun huis open voor jongeren met een
rugzak naast de zorg voor hun eigen kinderen, Ze volgen
in Amsterdam de school van de filosofie.
Na het overlijden van hun dochter Mariska zocht Els meer
contact bij de kerk. Na het overlijden van haar lieve man
Bert kreeg het contact nog meer betekenis.
 
Ze waardeerde gesprekken over het leven, boeken en
spiritualiteit. Dat er meer is tussen hemel en aarde stond
voor Els vast. Bijzondere ervaringen heeft ze ontvangen.
Iedere zondag was ze online betrokken bij de kerkdienst.
Daarna kreeg ze bezoek en werd de dienst uitvoerig
besproken.
Begeleid door haar engelen mag ze nu zijn in de liefde en
het licht van de Eeuwige.
 
Kracht, liefde en troost wensen we de kinderen en
kleinkinderen nu ze hun moeder en oma missen.
 
Pastor Eveline Masetti

Er is geen einde aan het laatste einde,
Er is alleen een eeuwig nieuw begin. 
Lennaert Nijg
 
Op woensdag 1 februari is op de leeftijd van 91 jaar
overleden
 
Leendert Johannes van Leeuwen,
Jan.
 
Op de kaart staat de volgende tekst:
 
En niemand weet wat leven is
Alleen dat het gegeven is
En dat van dit geheimenis
God het begin en einde is
Huub Oosterhuis
 
Jan is 68 jaar getrouwd geweest met Margreet. Dit was
een gelukkig en liefdevol huwelijk. Ze werden gezegend
met kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Jan wilde vroeger het liefst piloot worden. Zijn vader wilde
graag dat hij de zeevaartschool afmaakte.
Daarna volgde hij zijn hart en is hij gaan vliegen met
een straaljager.

Na vele vlieguren zette Jan een andere stap en ging
werken bij een verzekeringsmaatschappij. 
Toen hij 60 was kocht hij een zeilschip en samen met
Margreet heeft hij genoten van het leven op het water.
“Niet klagen maar dragen” was de lijfspreuk van Jan.
Het geloof heeft zeker een rol gespeeld in Jan zijn leven.
Voordat hij zijn laatste adem uitblies vouwde hij zijn
handen dankten we voor zijn leven en spraken we met
elkaar het Onze Vader uit.
 
Vrijdag 10 februari namen we in liefde afscheid tijdens
een dankdienst voor het leven in de aula van het
crematorium in Alkmaar. 
We herinneren Jan als liefdevol, gastvrij, behulpzaam,
ruimte gevend en stond voor iedereen klaar.
Nu mag hij zijn in liefde in het licht van de Eeuwige.
 
Wij bidden Margreet, de kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen Gods kracht, liefde en troost nu ze
Jan missen.
 
Pastor Eveline Masetti
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Op 21 januari is in de leeftijd van 91 jaar overleden
 
Catharina Johanna Brons (Tineke)
 
We namen afscheid van Tineke met de woorden van
Psalm 121: ‘ik richt mijn ogen op naar de bergen’.
De Psalm die haar terugbracht bij haar jeugd in
voormalig Nederlands-Indië. Een jeugd met twee kanten.
De vroege jeugd was een mooie tijd. Een onbezorgd
leven in wat broer Frans ‘tropisch Holland’ noemde.
Psalm 121 herinnerde Tineke aan het familiehuis in de
bergen. Een huis met mooie herinneringen, zoals het
boekenkastje met kinderboeken, dat later ook mee naar
Castricum is verhuisd.
Tinekes jeugd had ook een donkere kant. De tijd in het
kamp. Het gezin verscheurd, een jonge tiener die dingen
meemaakte die je als kind niet mee wil maken. Als oudste
van de drie kinderen voelde Tineke zich verantwoordelijk
voor moeder en zus Willy in het vrouwenkamp.
 
Na de kamptijd is het gezin Brons weer bij elkaar
gekomen. De verhuizing naar Nederland betekende een
nieuwe start, alles opnieuw opbouwen. Via Amsterdam
en Santpoort kwam het gezin eind jaren ’50 in Castricum
te wonen. De Gereformeerde Kerk werd hun kerkelijk
thuis. Tineke was betrokken bij verschillende
gespreksgroepen, zoals de vrouwen gespreksgroep.
Tot haar dood was ze geïnteresseerd in actualiteit, politiek
en verdieping. Het hoofd moest aangesproken blijven.
 
Familie was belangrijk voor Tineke, en naar goed Indisch
gebruik bestond die familie ook uit ‘ooms’ en ‘tantes’ die
strikt genomen geen familie waren.
Aan verjaardagen en feestdagen kon niet getornd
worden, de familie moest compleet zijn.

Haar echtscheiding heeft Tineke veel verdriet en pijn
gedaan maar haar zelfstandigheid heeft ervoor gezorgd
dat ze zich er met de vier kinderen doorheen geslagen
heeft. Die zelfstandigheid en onafhankelijkheid waren
belangrijk voor Tineke.
 
De verhuizing naar Lommerlust, in de zomer van 2021,
tastte deze onafhankelijkheid aan. Een proces waar
Tineke zich niet aan toe kon geven. Ze bleef vechten voor
een weg terug naar Castricum, ook al was duidelijk dat
deze weg er niet meer was. Dit gevecht maakte haar
bitter, ze maakte het zichzelf en haar omgeving lastig.
De kinderen hebben in de afscheidsdienst
hun bewondering en dank uitgesproken voor de mensen
die haar ondanks de zware gesprekken toch trouw
bleven bezoeken. Hieronder ook een aantal mensen van
de Protestantse Gemeente.
 
Op de kaart staan twee vaasjes
afgebeeld waar het licht doorheen
schijnt. Licht was ook het thema
van de afscheidsdienst van Tineke,
voor sommigen een verrassend
thema. Met de kinderen en
broer Frans hebben we de mooie
en kostbare momenten uit
het leven van Tineke gedeeld en spraken we de hoop en
het vertrouwen uit dat het licht mag zijn op de plek waar
Tineke nu is. We wensen de kinderen, kleinkinderen en
broer Frans het licht van de Eeuwige toe in de tijd die
komen gaat.
 
ds. Rik Willemsen
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21Maart 2023, 40e jaargang nr 2



Werkgroep Ouderen Contact
De middag begon al vrolijk met het bekijken van de foto’s
van onze vorige bijeenkomst.
Nel heette ons hartelijk welkom en toen kwam
Vincent Noort aan het woord, gekleed in de outfit van zijn
wandeling van huis naar Santiago de Compostella.
In zijn rugzak met jakobsschelp zaten nu aandenkens,
zoals zijn stempelboekje, certificaat en kaarten waarop
wij zijn reis konden volgen. Aan de hand van dia’s en
filmpjes liet hij de hoogtepunten van zijn reis zien.
Overal op zijn tocht kwam hij gedichten en spreuken
tegen, die hij ons enthousiast voor las.
De foto’s van de landschappen waar hij door heen liep
waren prachtig: het vlakke land van Nederland en België,
de vergezichten, de bossen, het bijzondere licht in
Noord-Spanje, allemaal heel indrukwekkend.
Wij zagen hoe hij genoten heeft van bezoeken aan
eenvoudige kerken en kloosters, maar ook wat een indruk
de schitterende kathedralen op hem maakte.
Over de vele ontmoetingen en gesprekken die hij
onderweg had, vertelde hij boeiend en soms raakte hij
geëmotioneerd bij het zien van bepaalde beelden.

Het was voor Vincent een intensieve reis, waarin hij in drie
maanden alles beleefde wat je anders in een heel leven
meemaakt.
De mensen hebben zichtbaar genoten en hadden nog
wel langer willen luisteren naar zijn geweldige betoog.
Onze dank aan Vincent was veel groter dan het boek en
het boeket dat hij kreeg aangereikt, konden uitdrukken.
 
Op onze volgende bijeenkomst komen Hetty Kienhuis en
Wim de Goede. Zij zullen ons over Middeleeuwse
schilderkunst vertellen en laten luisteren naar
bijpassende muziek.
 
Als er mensen belangstelling hebben om lid te worden
van de Werkgroep Ouderen Contact, kunnen zij contact
opnemen met Sabine IJzenga, tel. 0251 654389.
 
De volgende bijeenkomst is op dinsdagmiddag 7 maart
in De Schakel en begint om 14.30 uur.
 
Marieke Meijer

Kunst in de kerk
Opening expositie “Kruisweg” van Philip Hans Franses
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
           Veronica, verbeeld als bevallige jonge vrouw,
           dept het hoofd van Jezus.
 
Tijdens de viering op zondag 26 februari wordt de
expositie geopend over de Kruisweg van
Philip Hans Franses, die samen met ds. Rik Willemsen in
deze dienst zal voorgaan.

In voorbereiding op het paasfeest herdenken miljoenen
christenen ter wereld de lijdensweg die Jezus van
Nazareth had af te leggen voor zijn dood aan het kruis.
In de loop der eeuwen gingen zij dit doen aan de hand
van de kruisweg.

Deze bestaat uit veertien staties waarin telkens een
bepaald moment van Jezus’ lijdensweg in herinnering
werd geroepen. Gelovigen die in gebed de staties
afgingen voelden zich hierdoor getroost.
Zij stonden er in hun leven en lijden niet alleen voor.
Bovendien werd hun band met Jezus door hun
betrokkenheid op zijn lijden intiemer.
 
In vele kruiswegen is Jezus vaak afgebeeld als een
bedroefd kijkende man, die nogal stoïcijns zijn lijden
draagt. Bij het schilderen van deze kruisweg heeft Philip
Hans Franses geprobeerd het lijden van Christus niet
mooier voor te stellen dan het moet zijn geweest, maar
zonder in al te concrete details te treden. Zijn verbeelding
stemt tot veel meer dan alleen maar nadenken.
 
Philip Hans Franses (1963) is hoogleraar Toegepaste
Econometrie en hoogleraar Marketing Onderzoek bij de
Erasmus Universiteit Rotterdam.
 
Voor de viering heeft het liturgiekoor liederen gekozen die
zijn afgestemd op het thema van de expositie.
U bent van harte welkom.
 
Namens de kunstcommissie,
Frans van Meggelen  
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Bedankt
Beste gemeenteleden,

Wij danken jullie voor alle attenties in verschillende vorm
die wij in 2022 mochten ontvangen. 
Zojuist ook nog de mooie veertigdagenkalender 2023.
Het heeft ons meer dan goed gedaan.

Jannie en Piet Speijdel

Alsnog hartelijk bedankt voor het mooie boeket dat wij
van Dick Beutick op 20 november jl.
(gedachteniszondag) mochten ontvangen.
Ook de kaart van Eveline en Rik met de
bemoedigende woorden en de kaart met de namen van
de kerkgangers gaven ons heel veel steun en kracht!
 
Een hartelijke groet van
Jan en Marion de Groot
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Adressen en personen
Predikant:
Ds. Rik Willemsen
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
06 19847998
predikant@pkcastricum.nl

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

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

Gebouwen:
Dorpskerk / Kerkhof
      Kerkpad 1
      (0251) 657139

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diaconie
NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58

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

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

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


