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Voorwoord
 
Het is deze maand gedachteniszondag en dat is de reden waarom wij
bovenstaande afbeelding hebben opgenomen, met daarop een
gedachteniszuil. Dat is een hoog, staand monument, in navolging van het
volk Israël, dat her en der altaren of stenen oprichtte om bijzondere
gebeurtenissen te gedenken en te vieren; gebeurtenissen die mensen een
leven lang zullen bijblijven en verbinden met de God van hun leven. 
In de kerk (zoals in de Petrakerk in Veenendaal) kan een gedachteniszuil
verbinding symboliseren tussen het kerkgebouw en de betrokken
gemeenteleden. Aan het kerkgebouw zijn bijzondere gebeurtenissen
gekoppeld, voor ieder persoonlijk. Het is in deze kerk, temidden van deze
gemeente, waar mensen hun kind lieten dopen, waar belijdenis werd
afgelegd of waar een gestorvene werd herdacht of uitgedragen (bron: PKN). 

Een bijzondere gebeurtenis was zeker ook onze startdienst op 25 september.
Van tevoren was de gedachte dat het een mooie, rommelige en
verbindende dienst zou gaan worden, en dat is het ook geworden.
Elders in dit blad treft een kleurrijke terugblik aan.

Samen de kerkdienst beleven in de Dorpskerk, zoals tijdens die startdient, is
mooi maar, zoals ds. Rik Willemsen in zijn "ter overweging' schrijft, dat is niet
voor iedereen weggelegd. Daarom zijn de radio uitzendingen en de
livestream belangrijk, maar hij stelt daarbij wel de vraag hoe dat pastoraal zit.
U leest er meer over op pagina 3.
 
Naast bovengenoemde valt er uiteraard nog meer te lezen,
veel plezier daarbij.
 
De redactie
 
Afbeelding voorpagina:
Zambia: gediplomeerde theologiestudente
Collecte 6 november. Bron KerkinActie
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Ter overweging

Elkaar zijn wij gegeven – ook online
 
Het komt niet zo vaak voor dat ik een vrije zondag heb. Als ik geen dienst heb in Castricum, sta ik meestal ergens
anders in het land op de kansel. Maar laatst had ik een keer écht vrij. Na het ontbijt bladerde ik wat in de
zaterdagkrant in afwachting van de online kerkdienst.
Toen fietste er opeens een gemeentelid voorbij, doelgericht, duidelijk op weg naar de kerk. Toen ik haar zo zag fietsen
kwam bij mij de vraag op waarom ik eigenlijk op de bank zou blijven zitten als ik ook naar de kerk kon gaan.
Het was 10 voor 10, het kon nog net en de oudste wilde ook wel mee. Op het nippertje kwamen we de kerk in.
We waren erbij!
 
Waarom stond ik die ochtend op om toch naar de kerk te gaan? Die vraag heeft me beziggehouden.
Ik weet dat mijn moeder zich vroeger schuldig kon voelen als de kerkklokken luidden op een zondag, waarop we als
gezin niet naar de kerk gingen. Met kromme tenen zat ze aan het ontbijt, de klokken roepen je toch naar de kerk.
De ontspanning van de vrije zondagochtend was ver te zoeken. Was mijn reactie ook zo’n soort schuldgevoel?
Een sociale verplichting waaraan ik probeerde te voldoen?
 
Ik ontdekte dat ik die ochtend op de fiets was gestapt vanuit een zeker verlangen. Een verlangen om de dienst
te beleven op een plek die zo anders is dan mijn dagelijkse woonplek. Letterlijk een drempel over te gaan dus.
Een verlangen ook om de dienst sámen te beleven, reacties te zien en te horen, samen te zingen en niet te vergeten
de kop koffie na afloop. Het voorbijfietsende gemeentelid maakte me alert, zoals de kerkklokken dat vroeger bij
mijn moeder deden maar mijn beweegreden kwam voort uit verlangen, niet uit schuldgevoel. Gelukkig maar.
 
Het is ook om deze persoonlijke reden, dat ik nooit zo heb geloofd in de theorie dat de kerken leeg zouden blijven na
Corona (als ná Corona überhaupt bestaat). Het is fantastisch hoe we de diensten tot in de woonkamer kunnen
brengen en het is ook af en toe heerlijk om in pyjama met een kop koffie de dienst mee te maken.
Maar ik ben ervan overtuigd dat er voor de meeste mensen niets gaat boven gemeenschappelijk vieren in dezelfde
ruimte. Mensen die zijn afgehaakt zaten vaak al langer in een proces van verwijdering. Corona gaf het laatste zetje.
 
Nogmaals, ik ben blij met onze livestream en uitzendingen op Radio Castricum. Het is voor een groot aantal
gemeenteleden een belangrijke vorm van verbinding op het moment dat de kerkgang misschien wel een verlangen is
maar simpelweg niet meer gaat. De keuzevrijheid die ik heb om last-minute op mijn fietsje te springen hebben zij niet.
En dat kan pijn doen. Deze groep zal de komende jaren alleen maar groter worden.
Het is een nieuwe werkelijkheid die nieuwe vragen stelt aan ons als gemeente. Technisch gezien hebben we de
verbinding goed op orde, maar hoe zit dit pastoraal? Hoe verbinden we ons met al die gemeenteleden die thuis
meevieren, vaak in hun eentje?
In De Boogaert wordt bijvoorbeeld met een groepje bewoners gezamenlijk gekeken naar de online dienst. En ik weet
van een gemeentelid, dat bij de oecumenische vieringen een Rooms Katholieke buurvrouw thuis uitgenodigd wordt
om samen de online viering te kijken. Mooie voorbeelden van verbinding in de thuissituatie die inspireren om hier als
gemeente verder handen en voeten aan te geven.
Want samen vieren, in welke vorm dan ook, is volgens mij een blijvend verlangen dat ons samenbindt.

 
Elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank (Sytze de Vries)
 
 
ds. Rik Willemsen
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Kerkdiensten in de Dorpskerk
 30 oktober               
   10.00   Pastor Eveline Masetti
               M.m.v. de Cantorij
               1e collecte: Diaconie
               2e collecte: Kerkelijk beheer
 
    6 november              
   10.00   Ds. Saskia Ossewaarde          met kinderdienst
               M.m.v. tolk gebarentaal
               1e collecte: Zambia:
                                    uitzending Thijs en Marike Blok
               2e collecte: Kerkelijk beheer
 
 13 november          Iona dienst               
   10.00   Ds. Rik Willemsen          Maaltijd van de Heer
               1e collecte: Golfstaten:
                                    de kracht van bijbelverhalen
               2e collecte: Kerkelijk beheer

 20 november          Gedachteniszondag               
   10.00   Pastor Eveline Masetti en ds. Rik Willemsen
               M.m.v. het Liturgiekoor
               1e collecte: Hospice Beverwijk
               2e collecte: Samen gedenken in dorp of stad
 
 20 november          Gedachteniszondag               
   17.00   Pastor Eveline Masetti en ds. Rik Willemsen
               1e collecte: Hospice Beverwijk
               2e collecte: Samen gedenken in dorp of stad
 
 27 november          1e zondag van Advent                       
   10.00   Ds. Angelique Rijlaarsdam       met kinderdienst
               M.m.v. de Cantorij                       
               opening expositie                  
               1e collecte: Colombia:
                                    onderwijs voor werkende kinderen
               2e collecte: Kerkelijk beheer
 
    4 december          2e zondag van Advent
               10.00   Ds. Rik Willemsen         met kinderdienst
               1e collecte: Libanon/Jordanië/Irak:
                                    creëren van banen voor jongeren
               2e collecte: Kerkelijk beheer

Gemeenschapsvieringen Dijk en Duin

In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'
 
 30 oktober 
  10.00 uur          Pastor Anton Huisman
 
 13 november 
  10.00 uur          Ds. Angelique Rijlaarsdam
 
 27 november
  10.00 uur          Pastor Anton Huisman

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
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Bij de diensten in november

Oproep van de Diaconie
De media staan vol over inflatie en energie-armoede,
dagelijks gaat het hierover.
De burgemeester van Dordrecht verspreidde het bericht
dat in bepaalde wijken de helft van de huizen zouden
worden afgesloten van energie, als er niets wordt gedaan
aan de prijzen van gas en licht. Gelukkig mag afsluiten
de komende winter niet, en er komt een energie plafond.
 
Maar wie zijn die mensen die dit overkomt, bent u het zelf
of uw naaste buren of gezinnen in de straat of buurt, op
armoede heerst nog steeds een groot taboe, zij die het
overkomt treden pas naar buiten als de zorgen ver boven
hun hoofd zijn gegroeid.
Wij lazen in de krant enige tijd geleden een verontrustend
bericht over een 11-jarige jongen uit Rotterdam, die
meteen na het weekend duizelig in de klas verscheen.

Toen de school contact met zijn moeder opnam,
bleek dat hij had 3 dagen niets had gegeten.
Dat dit gebeurt in ons land is schrijnend.
Vanwege het taboe op armoede werd het gezin van de
11-jarige jongen geholpen door iemand van school die
onopvallend voor eten en drinken heeft gezorgd.
 
Ook in Castricum zijn er vast gezinnen waar de nood
hoog is, het aantal gebruikers van de voedselbank neemt
niet voor niets toe.
Mijn oproep aan u, als Diaken en mens, is: kijk om u
heen, let op uw buren, medebewoners van uw straat of
wijk, er zijn soms kleine aanwijzingen dat er iets mis is.
De Diaconie kan en wil helpen, wij hebben goede
contacten met de gemeente en Stichting Welzijn, sinds
kort bestaat er een energiefonds, aangemaakt door de
Diaconie, waar een beroep op kan worden gedaan.

De maand november markeert het einde van het kerkelijk
jaar. Of anders gezegd: het liturgisch jaar. De jaarcyclus
die begint met advent, kerst en Epifanie. We sluiten de
herfstperiode af door op de laatste zondag van het
liturgisch jaar terug te kijken en stil te staan bij wie we het
voorbije jaar zijn verloren. De zondag daarna vieren we
eerste advent en kleurt het liturgisch centrum weer paars.
Hoopvol en ingetogen gaan we het kerstfeest tegemoet.
 
Op zondag 6 november ontvangen we
ds. Saskia Ossewaarde uit Egmond, een bekende in ons
midden. We doen een zogenaamde “kanselruil”, dat
betekent dat ds. Rik Willemsen deze zondag in Egmond
staat. Er wordt gelezen uit Deuteronomium 30: 15 - 20 en
Handelingen 2: 43 - 47 en 6: 1 - 7. Over Gods belofte van
groei aan het volk Israël en de groei van de beweging die
rond Jezus was ontstaan. Ook in die eerste gemeente van
Christus is het God die doet groeien. Er is deze zondag
kind&kerk viering en oppas voor de allerkleinsten.
 
Zondag 13 november wordt een bijzondere dienst in
meerdere opzichten. De dienst is voorbereid door de
Ionagroep. Het thema deze zondag is “respect”.
Respect voor God, respect voor de ander, respect voor
jezelf. Het aangeven van grenzen en het respecteren van
andermans grenzen is hierbij een belangrijk startpunt.
Exodus 3: 1 - 15 vormt de hoofdlezing deze zondag.
Het thema “respect” past binnen de spiritualiteit van de
Ionagemeenschap en sluit bovendien aan bij de week
van respect die op deze zondag afgesloten wordt.
Ook vormt dit thema een verbinding met de voorstelling
van het Witte Duif muziektheater “as it is in heaven”,
dat dit weekend opgevoerd wordt.

Dat maakt deze dienst ook bijzonder: de dienst zal
gehouden worden in het decor van het muziektheather.
In dit decor zullen we ook met elkaar het heilig
Avondmaal vieren.
 
De laatste zondag van het liturgisch jaar valt dit jaar op
zondag 20 november. We gedenken onze
gemeenteleden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn
en er is ruimte om geliefden te gedenken die langer
geleden overleden zijn. We steken kaarsen aan op een
manier die op dat moment passend is bij de
Coronasituatie. Het licht zal hoe dan ook gaan branden
als teken dat de dood overwonnen is! 
We horen Genesis 49: 29 - 50 : 9 over de dood van Jacob
en de manier waarop Jozef op zorgvuldige wijze afscheid
neemt van zijn vader. In de middag is er om 17.00 uur
een vesper rond hetzelfde thema.
 
Op zondag 27 november start het nieuwe liturgische jaar
en vieren we eerste Advent.
Voorganger is ds. Angelique Rijlaarsdam, onze collega
van Parnassia. In deze dienst wordt de expositie
“annunciatie” geopend door kunstenares Hannelieke van
de Beek. De kinderen starten met het Adventsproject
“Levenslicht” over de vier bijzondere vrouwen die worden
genoemd in het geslachtsregister van Jezus. Je zou het
de “voormoeders” van Jezus kunnen noemen.
Elke zondag van advent wordt een andere vrouw in de
schijnwerpers gezet. Op eerste advent staat Batseba
centraal. Matteüs 21: 1 - 9 is de Evangelielezing die deze
zondag bij het project “Levenslicht” hoort.
Voor de allerkleinsten is er deze zondag weer oppas.
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Uit de kerkenraad
In de kerkenraadsvergadering van 3 oktober 2022 is
onder meer gesproken over de voorbereiding van de
gemeentebijeenkomsten op 27 oktober en
1 november a.s. en hebben de pastores, de colleges en
de werkgroepen hun ervaringen gedeeld en verslag
gedaan van hun activiteiten. Verder is het privacy beleid
geëvalueerd en is de kerk app aan de orde geweest.
 
Kerk app
In de op 22 september j.l. door Donkey Mobile gegeven
presentatie over de kerk app hebben de aanwezigen een
goede indruk gekregen van de mogelijkheden die een
kerk app onze kerk kan bieden. We denken dat een kerk
app naast Over en Weer en de website een verbindende
functie kan hebben in de gemeente. Binnenkort hoopt
een delegatie uit de PKC een bezoek te brengen aan de
PG Graft- de Rijp om daar geïnformeerd te worden over
hun ervaringen bij het invoeren en het gebruik van de
kerk app. Daarna zal de kerkenraad zich kunnen
uitspreken over het gebruik van de kerk app in de PKC.
 
Gemeentebijeenkomsten jaarplan
In Over en Weer van oktober is de uitnodiging
opgenomen voor de gemeentebijeenkomsten op
27 oktober en 1 november over de stand van zaken bij
het concretiseren van het Jaarplan 2021-2023.
Na een inleidende presentatie zullen enkele werkgroepen
aan het woord komen om te vertellen waar ze mee bezig
zijn en wat er is bereikt, waarna de aanwezigen aan de
hand van enkele vragen met elkaar in gesprek kunnen
gaan over het jaarplan en over de verdere realisering
ervan.
 
Evaluatie Privacy beleid
De Algemene Verordening Gegevensbescherming
verplicht elke beheerder van gegevens, dus ook de PKC,
om de personen van wie gegevens worden verwerkt
hierover te informeren. De kerkenraad heeft daarom
eerder de Privacyverklaring PKC vastgesteld en op de
website gepubliceerd.
De tweejaarlijkse evaluatie van het privacy beleid geeft
de kerkenraad geen aanleiding voor wijzigingen.
De Privacyverklaring wordt met een (kleine) tekstuele
correctie weer op de website geplaatst.
 
Van de pastores en uit de colleges en werkgroepen
We kijken terug op een goede startzondag met een
inspirerende viering voor jong en oud en daarna
ontmoeting binnen en buiten de kerk met o.m. ‘zin in
zingen’ en een ‘rondje om de kerk’.
De ‘geluksboom’ met de daarin opgehangen kaartjes is
nog enkele weken voorin de kerk blijven staan.

Er waren in de week van de ontmoeting ook enkele
activiteiten georganiseerd in samenwerking met de PKC.
Zo begon de week met een vroege wandeling
(‘dauwtrappen’) in de duinen met na afloop een ontbijt
in ‘De Oude Keuken’.
De pastores hebben het plan om regelmatig, bijv. eens
per seizoen, een stiltewandeling te organiseren, om na
afloop ‘aan tafel’ te gaan voor koffie en een broodje. 
Ook wordt gedacht aan het samen met Welzijn
organiseren van een Kerstlunch op 2e Kerstdag, in het
bijzonder bedoeld voor hen die tijdens de kerstdagen
alleen zijn.
De pastores signaleren een toenemende behoefte aan
pastorale gesprekken; ook tijdens de Open Kerk zijn er
veel één-op-één contacten.
De tienergroep is met zes jongeren van start gegaan:
een gezamenlijke (maandelijkse) activiteit van de
Evangelie Gemeente Castricum en de PKC.
 
Tenslotte
Mocht u naar aanleiding van dit verslag of anderszins
vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u daarvoor
contact met ons opnemen.
Onze gegevens vindt u op de achterpagina van dit blad.
 
Namens de kerkenraad,
IJmte van Gosliga
 
De volgende kerkenraadsvergadering is op
maandag 7 november 2022, 19.45 uur.
De agenda wordt tevoren gepubliceerd op de website en
opgehangen op het prikbord in de Dorpskerk.

Opbrengst collectes

  4 sept. Myanmar, mensen met
beperking

€ 214,60

11 sept. Diaconie: armoede € 174,48

18 sept. KiA: Syrië, kerkherstel € 114,50

25 sept. Colombia, vrouwen als
vredestichters

€ 222,82

Voor de Diaconie

Voor kerkelijk beheer:
11 september: kerk, thuis voor jongeren            € 131,95
Over rest september:                                            € 275,75

Lieneke Stieltjes
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In gesprek over het jaarplan
Op donderdagmiddag 27 oktober
(aanvang 15.00 uur) of dinsdagavond 1 november
(aanvang 19.30 uur) bent u van harte uitgenodigd om
in gesprek te gaan over jaarplan.

Eind 2021 zijn we van start zijn gegaan met het in de
praktijk brengen van het jaarplan 22/23. In de tussentijd
bent u al regelmatig via Over en Weer geïnformeerd
over de ontwikkelingen en de initiatieven die hierdoor
tot stand zijn gekomen.
De werkgroep Groen en werkgroep Jeugd en Jongeren
zullen in het kort iets vertellen waar ze mee bezig zijn.

Tijdens deze bijeenkomsten blikken we samen terug en
kijken we vooruit naar wat de vervolgstappen (kunnen)
zijn. Daarin wordt u gevraagd actief met ons mee te
denken. Zijn we op de goede weg, waar moeten we ons
primair op richten en hoe gaan we om met schaarste
aan menskracht?
De bijeenkomst op 27 oktober 15.00 uur wordt gehouden
in De Schakel (gewijzigde locatie!), de tweede
bijeenkomst op 1 november 19.30 uur in de Dorpskerk.
Ik hoop u te mogen begroeten.

Arnold Faber
coördinator Visie en Beleid

Gebed: Kom ons tegemoet

Bron: Petrus (PKN)

In de stilte,
als ik rust kan vinden,
dan vind ik U soms.
Uw aanwezigheid, uw adem.
Help me dat te vinden, God.
 
In muziek, 
in de harde beat of op de golvende melodie,
dan voel ik U soms.
Uw steun, uw aansporing.
Help me dat te voelen, God.
 
Buiten,
in het bos, aan zee, op het plein van de stad,
dan zie ik U soms.
Uw schepping, uw grootsheid.
Help me dat te zien, God.
 

In mensen,
in gesprekken, in vreugde en verdriet,
dan hoor ik U soms.
Uw woorden, uw zorgen.
Help me dat te horen, God.
 
In het einde, in een nieuwe start.
In berusting, in verontwaardiging.
In de chaos, in de orde.
In ons hele leven, 
soms.
 
Help ons U op te merken, God.
Kom ons tegemoet.
 
Amen.
 
Ds. Harmke Heuver
Bron: Petrus (PKN)

7November 2022, 39e jaargang nr 9



 
Vanuit de Pastores 
--------------------------------------------------------------------------------
 

verbinden   luisteren   bloeien

Uit het veld: geluksboom
Het kan u op de startzondag niet
ontgaan zijn: de geluksboom!
Na de dienst veranderde
deze treurige kale boom in
een volle, kleurrijke geluksboom.
Het was mooi om te zien hoe er
gesprekken ontstonden aan
de hand van de eenvoudige vraag: “waar word jij
gelukkig van?” De boom heeft nog een aantal weken in
de kerk gestaan en inmiddels zijn de bladeren “geoogst”.
Het is immers herfst.

Veel geluksbijdragen gaan over familie. Kinderen en
kleinkinderen scoren hierbij hoog, door iemand mooi
samengevat in de woorden van een Amsterdams
liedjesschrijver: “de glimlach van een kind”.
Opvallend is dat de geluksmomenten alledaagse
momenten zijn: aan tafel met de familie, kijken naar
spelende kinderen, het wakker kunnen worden naast
iemand die je lief is. Het zijn ook juist deze alledaagse
dingen die we zo missen als iemand wegvalt, als het
contact verbroken wordt of als de zo gekoesterde
kinderwens niet uitkomt.

Behalve familie scoren mensen buiten de familie ook
hoog in de geluksboom. In contact zijn met andere
mensen, aandacht ontvangen en aandacht geven.
Verbondenheid, trouw en ontmoeting met elkaar.
Lieve mensen om ons heen zijn belangrijk voor ons eigen
geluk en uit sommige kaartjes blijkt dat een simpel woord,
een vriendelijk knikje of een glimlach van de ander al
voldoende kan zijn.
We vertalen dit zelf als “gezien worden”.
Er hingen ook veel mooie ervaringen uit de natuur in de
boom. Iets waar velen van ons gelukkig van worden.
Het gezoem van de hommels en de bijen, het moment
dat verse kastanjes nét uit de bolster komen,
een zingende merel en de warmte van de zon.

Tenslotte wordt er ook geluk beleefd aan wat we in de
kerk met elkaar doen: samen zingen en muziek maken,
mooie gesprekken na afloop.

Een kaartje over een mooie preek zat er helaas niet
tussen. Dat is voor ons wel teleurstellend maar bij het
lezen van al jullie bijdragen overheerst het geluk. Wat
heerlijk om dit met elkaar te kunnen delen!
 
 
Samen lezen
Het is een veelgehoorde klacht van predikanten en
kerkelijk werkers: “ik heb zo weinig tijd voor zelfstudie”.
Het bijhouden van vakliteratuur of het lezen van een
inspirerend boek om de eigen spiritualiteit te voeden
schiet er vaak bij in.
Om die reden zijn we als pastoresteam
onlangs begonnen met het gezamenlijk
lezen van een boek:
“Provocatief pastoraat”.
Nu heeft provoceren in het Nederlands
een negatieve bijklank maar het
Latijnse “provocare” betekent letterlijk
“naar voren roepen” en kan worden
vertaald met woorden als
“opwekken, bemoedigen, uitdagen”. De gesprekspartner
uitdagen is een belangrijk doel van provocatief
pastoraat. Maar dan wel op een liefdevolle manier en
vooral met een flinke dosis humor. Wekelijks lezen we een
hoofdstuk en delen we op ons pastorale overleg onze
leeservaringen.
Het overleg wordt zo meer dan een lijstje namen,
rugnummers en praktische werkafspraken. Het boek
daagt ons uit om positief kritisch te reflecteren op
praktijksituaties en geeft ons nieuw gereedschap voor in
onze pastorale gereedschapskoffer. We ervaren het als
inspirerend om zo verdiepend bezig te zijn en delen dit
graag met de gemeente in het pastorale contact.
Een zin die we beiden in het eerste hoofdstuk hebben
onderstreept is: “Een pastor is zelf haar eigen
werkinstrument en degene die zij pastoraal begeleidt, is
tegelijkertijd haar leraar, omdat beiden verbonden zijn
met de Ene”.
 
vervolg op pagina 9
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vervolg van pagina 8
 
Vaste vrije dag ds. Rik Willemsen
Zoals in de Over en Weer van juni vermeld zal eind
oktober de vaste vrije dag van ds. Rik Willemsen
verschuiven naar de maandag. Hiermee komt er een
einde aan de tijdelijke vrije dag op vrijdag. De eerste vrije
maandag valt op 31 oktober en het is de bedoeling om
de maandag voorlopig als vrije dag aan te houden.

Pastoraat
U en jij kunt direct contact opnemen met de pastores
Rik en Eveline voor een gesprek, vraag of informatie.
Maak er gebruik van! Stap over de innerlijke drempel en
zoek contact in deze moeilijke tijd. Het delen van het
persoonlijke verhaal kan ruimte geven en licht laten
schijnen op de situatie.
Wij zijn telefonisch en via mail bereikbaar.
De contactgegevens staan op de laatste pagina.  
 
Open Kerk
De kerk is iedere donderdag en vrijdag open voor
mensen die even een moment van verstilling zoeken en
een kaars willen aansteken of behoefte hebben aan
ontmoeting en gesprek.
De kerk is iedere donderdag open van 10.00 - 12.00
uur en iedere vrijdag van 10.30 - 12.30 uur.
Tevens is er gelegenheid om voorbeden op te schrijven
die we tijdens de dienst op zondag in gebed brengen.
Wie wil er op donderdag of vrijdag het team van de
Open kerk versterken?
Graag een mailtje of telefoontje naar Rik of Eveline.
Zie voor gegevens achterop Over en Weer.
 
Ontmoetingsplaats voor lotgenoten
van een overleden partner
Bijeenkomst lotgenotencontact
Datum: donderdag 17 november 2022
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Plaats: De Schakel
 
Wandelen geeft zin en richting
Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende
derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar
Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen
op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de
wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema
gaan of we verdiepen ons in een (geloofs) vraag.
 
Stilte-verdiepingswandeling
Samen in stilte wandelen. Onderweg genieten van de
ruisende bladeren, de weidse uitzichten en het ritme van
de natuur. En af en toe even stilstaan voor een oefening
of een verdiepingsvraag. Na afloop van de wandeling is
er de mogelijkheid om samen ervaringen te delen.
Wees van harte welkom om de kracht van het samen in
stilte wandelen, verdiepingsvragen en rust te ervaren.

Zin in een wandel ervaring?
Eveline is te bereiken via telefoon 06 10571560, whatsapp
of E-mail evelinemasetti@pkcastricum.nl
Rik is te bereiken via telefoon 06 19847998, whatsapp of
E-mail predikant@pkcastricum.nl
 
Herfstwandeling
Kijk voor meer informatie op pagina 17
 
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 bijeenkomsten zijn op vrijdag 4
november en 2 december.
 
Aan tafel
In september hebben we tijdens de startzondag een
mooie start gemaakt met ons jaarthema “Aan tafel”.
Als pastores denken we na over hoe we dat op een
creatieve manier verder uit kunnen werken in onze
gemeente. Een inspirerende verbindende manier van
“Samen aan tafel” heb ik ervaren met gemeenteleden
van de Protestantse gemeente in Zaandam. In de ene
hoed werden de namen van mensen verzameld die
wilden koken en in de andere hoed de namen van
mensen die wilden aanschuiven. Nadat de namen uit de
hoge hoed met elkaar verbonden waren kreeg ik een
berichtje dat ik was uitgenodigd om mee te eten in een
groepje van vijf mensen. Een gastvrij echtpaar
verwelkomde ons met een drankje. Vervolgens werden er
twee verschillende ovenschotels op tafel gezet.
De gesprekken gingen over van alles en nog wat.
De inhoud van het gesprek veranderde toen ik zei:
“er staat nog een lege stoel. Stel nu dat Jezus daar zit.
Wat zou je Hem vragen?” Het gesprek werd verdiepend
en persoonlijk. Na de maaltijd sloten we af met een tekst
uit de Bijbel en gebed.
Voor de maaltijd kenden we elkaar nauwelijks. Na de
maaltijd kenden we elkaar.
Dit is een mooie vorm van verbinden. Hoe we dit verder
vorm gaan geven in onze gemeente in Castricum leest u
in de volgende Over en Weer!
 
Aan tafel op tweede kerstdag
Op Tweede Kerstdag organiseert de PKC samen met
Stichting Welzijn een kerstlunch van 12.00 - 15.00 uur in
De Schakel. Dit is voor een ieder die gezelligheid en
ontmoeting met kerst wil ervaren.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om
ons te helpen deze dag.
Vind je het fijn om anderen in het licht te zetten met kerst?
Graag een telefoontje of mailtje naar Eveline Masetti tel:
06 10571560 of ec.masetti@gmail.com
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Vanuit de werkgroep vieringen
Terugblik startzondag
“Kunnen we dit niet vaker doen?” Het is een vraag
meerdere malen op startzondag gesteld werd.
De ontspannen sfeer van een kop koffie voor de dienst,
het bijkletsen aan de tafeltjes en de kinderen die tussen
de tafels doorliepen met krentenbollen. Het was een
levendig begin van de dienst. Mooi om te zien dat het
echt een viering van samen was, inclusief de
allerkleinsten op het kleed onder de preekstoel.
Een dienst waarin ruimte was om met elkaar het gesprek
aan te gaan. Om uitbundig met elkaar te zingen,
gesteund door het gelegenheidskoor. En om te tekenen
op tafel (zie foto hieronder). Dat de tafelopstelling een
succes was bleek na afloop: de meeste tafels bleven
bezet en de gesprekken gingen door. De speurtocht voor
de kinderen was voor sommige oudere kinderen (80+)
ook erg interessant. Jong en oud dwaalde door de kerk
en over het kerkhof. De geluksboom kwam steeds meer in
bloei te staan en in De Schakel waagde een groepje zich
aan een zangworkshop.
Wat kan er toch veel moois ontstaan aan tafel. Wat ons
betreft is het jaarthema “aan tafel” dan ook nog lang niet
uitgeput. Op de vraag: “kunnen we dit niet vaker doen?”
is ons antwoord dan ook een volmondig “graag”!
 
Lied van de maand november
We hopen van harte dat we ons vertrouwde orgel in
december weer terug zien in de Dorpskerk.
Voor de maand november hebben we gezocht naar een
lied dat zich ervoor leent om op de vleugel begeleid te
worden. Lied 812, ‘Op mijn levenslange wegen’.

Een lied uit de categorie ‘levensreis’ in het liedboek,
passend bij de maand waarin we de laatste zondag van
het kerkelijk jaar vieren door onze geliefden te gedenken.
Huub Oosterhuis schreef dit lied met de geschiedenis van
1 Koningen 19: 4 - 8 voor ogen. Hiermee valt het lied
samen met de levensreis van de profeet Elia.
Het lied ontwikkelt zich in drie coupletten van een
levensreis van blind dwalen tot een reis waarop de
zanger (Elia) zeker weet dat hij niet alleen reist.
Hij heeft een reisgenoot gevonden door te struikelen en
weer op te staan. Ergens tussen deze twee uitersten
kunnen we onszelf herkennen op onze eigen levensreis.
 
Voorbereiden en nabespreken van diensten
Op zondag 30 oktober is er weer een nabespreking van
de dienst gepland. Na het koffiedrinken verzamelen we
in het koor en wisselen we met elkaar ervaringen uit.
Opgave vooraf is niet nodig.
 
De dienst van 13 november zal worden voorbereid met
de vaste Iona-voorbereidingsgroep. In december is het
voor alle geïnteresseerden weer mogelijk om mee de
denken in de voorbereiding. Op dinsdag 6 december
bereiden we dan de dienst van 11 december voor. In de
volgende Over en Weer volgt hierover meer informatie.
 
Namens de werkgroep vieringen,
ds. Rik Willemsen.

 Tekening op tafel
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Terugblik op de startdienst

Boven en hiernaast:
het resultaat van een zaterdagse voorbereiding:
de kerkzaal zoals u die niet vaak heeft gezien en de hoek
voor de crèche.

Linksonder:
de boom, zoals die door velen van u is behangen met
kaartjes (zie ook pagina 8).
 
Rechtsonder:
ons centrale duo naast de Dorpskerk
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Voor de jeugd
Kinderen
Wat een gezellige startdienst hebben we gehad en wat een lekkere pannenkoeken gegeten op 2 oktober, na die
leuke film over Noach.
23 oktober is alweer de volgende kinderdienst. En daarna 6 november.
Dat zijn gewone kinderdiensten. Ze gaan waarschijnlijk over de profeet Elisa, die wonderlijke dingen kon doen!
 
27 november start dan de Adventstijd.We doen mee met het projekt van Kind op Zondag.
Daarin worden de voormoeders  van Jezus in het licht gezet: Batseba, Ruth, Rachab, Tamar en Maria.
Vrouwen worden niet zo vaak genoemd in de kerk, maar ze hebben een wezenlijke rol in de voorgeschiedenis van
Jezus: zonder hen zou Hij niet eens geboren hebben kunnen worden..
Vanaf 27 november maken we elke zondag met een van hen beter kennis.
24 december gaan we dan weer een Herdertjestocht om de kerk maken. Hierover meer in de volgende Over en Weer.
En 25 december is het dan Kerstfeest.
 
Jullie hebben al een mooie poster met alle data thuisgekregen.
Komende tijd krijgen jullie ook nog een gezinsboekje van het Adventsprojekt thuis.
Daarin staan leuke achtergrondverhalen over onze heldinnen en spelletjes en puzzels die je met je ouders, broertjes
en zusjes, opa's en oma's kunt doen.
Dat wordt weer een gezellige tijd!
 
Tot ziens dus eerst weer op 23 oktober! Dan gaan Joke en Ineke een mooie kinderdienst voorbereiden!
 
Teensgroep
We zijn 27 september gestart in De Schakel met een heerlijke pizzamaaltijd,
die we zelf zo lekker mogelijk mochten maken!
We hebben elkaar daardoor al aardig leren kennen en ook bij
het kennismakingsbalspel daarna.
Aan het eind van de avond hebben we besproken
wat jullie verder willen doen komend jaar.
 
De eerstvolgende bijeenkomst is vrijdag 28 oktober
vanaf 19.30 uur (deur open vanaf 19.15 uur).
We komen dan bij elkaar in de Basement,
een gezellige ruimte onder zwembad De Witte Brug.
Je ouders kunnen  even meekomen om het ook te zien
en kennis met ons te maken.
 
Om 19.30 uur starten we het programma. Dat gaat deze keer over :"Vriendschap"
We lezen het verhaal over de vriendschap tussen David en Jonathan en bespreken wat we zelf daarvan herkennen in
onze vriendschappen. Daarna vertelt "Nina"nog in een kort filmpje hoe zij vriendschap nu ervaart, met vriendinnen die
niet naar de kerk gaan.
 Er is alle ruimte om met elkaar te praten hierover, we hebben daarbij ook hulp van wat gespreksvragen.
 
Tot slot chillen we nog even met chips en een drankje.Dat wordt vast ook weer een gezellige avond!
Je mag ook vrienden of vriendinnen meenemen die ook mee willen doen met ons, of gewoon eens willen meemaken
wat wij doen.
Hartelijk welkom ook voor hen!
 
Tot ziens weer de 28e oktober!
 
Marjanq , namens KindenKerkgroep en de Teensgroup
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Raad van Kerken Castricum

Op zondag 6 november zal Dr. Kick Bras* om 15.00 uur
in de Dorpskerk een lezing houden over
De groene spiritualiteit van Thomas Merton 
De Amerikaanse trappistenmonnik Thomas Merton –
misschien wel de beroemdste monnik van de twintigste
eeuw – was een groot natuurliefhebber. Hij trok zich
steeds vaker terug in de prachtige omgeving van zijn
abdij en leefde uiteindelijk als kluizenaar in het bos. Zijn
dagboeken getuigen van zijn intense, spirituele
natuurervaring die voortkomt uit een mystieke
verbondenheid met alle leven, en daarin met de
Levensbron. Deze natuurmystiek leidde tot een steeds
openlijker kritiek op de exploitatie van de schepping voor
menselijk gewin. Zo groeide deze mystiek uit tot
ecologische ethiek, die zeer actueel is in deze tijd van
klimaatcrisis en aantasting van de biodiversiteit.
 
*Dr. Kick Bras is emeritus predikant, auteur van veel
boeken op het gebied van spiritualiteit.
Het boek over Merton en andere boeken van zijn hand
zullen tijdens deze bijeenkomst te koop zijn.
Bijdrage: € 5,00 (inclusief koffie/thee)
 
De MeditatieKring
is maandelijks in de Dorpskerk o.l.v. ds. Bert Appers.
Bijeenkomst: vrijdagmiddag 18 november 2022
Inloop 14.45 uur; meditatie 15.15 – 16.15 uur
 
Doodgewoon? De dood begrijpbaar maken,
lezing door Richard Hattink en Rik Willemsen
De enige zekerheid in het leven is dat we doodgaan.
Toch vinden veel mensen het moeilijk om over de dood
te praten. 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.

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.
Dinsdag 22 november 2022, 14.00 – 16.00 uur in het
Parochiecentrum, Dorpsstraat 113, Castricum
Bijdrage: € 5,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Als daar muziek voor is…”,
een uurtje poëzie en muziek met Achterom
Voor ervaringen als verlangen, troost, hoop, verdriet,
ongeloof, verwondering, geloof en teleurstelling schieten
woorden te kort. Gelukkig is er muziek om uiting te geven
aan het onzegbare dat in die ervaringen ligt. Gelukkig is
er de speelse taal van poëzie om dichter bij dat
onuitsprekelijke te komen. “Als daar muziek voor is” zou
het motto kunnen zijn voor de meer dan veertig jaar dat
wij met zijn vieren spelen. Uit de vele liedjes, muziekjes en
teksten die in die jaren voorbijkwamen stelden we ons
nieuwe programma samen.
Kom en geniet met ons van het verrassende dat poëzie
en muziek aan het leven geeft.
 ·   Henk Engel, zang en gitaar
 ·   Hans van der Laan, fluit, klarinet en zang
 ·   Henk van Meegen, piano
 ·   Jan Tulp, zang en accordeon
Datum:         zondag 27 november 2022
Plaats:          Dorpskerk
Tijd:              16.00 uur
Bijdrage:      € 10,00
 
Opgave via ons e-mail adres: 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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Diaconale collectes in november

Leerlingen met hun docente. Collecte 27 november Colombia

Zondag 6 november: Zambia,
uitzending Thijs en Marike Blok
De laatste jaren groeien de kerken hard
in Zambia. Ruim tachtig procent van
de bevolking is christen. 
Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede
predikanten toe, vooral op het platteland.
Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet
alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het
platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de
predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen
kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling
van de dorpsgemeenschappen. 
Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede
predikanten op te leiden in Zambia.
Naast Zambiaanse docenten geven ook twee
Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok.
Een deel van de predikanten in opleiding zijn al
voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar
het universiteitsterrein. Voor € 2.450,-- krijgt een
theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en
huisvesting.
 
Zondag 13 november: Golfstaten, de kracht van
bijbelverhalen
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom
van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de
Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd.
Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel.
Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode:
een succesvolle interactieve methode waarbij
bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met
elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het
eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en
eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze
verhalen. Bemoedig hen met uw bijdrage.
 
Zondag 20 november: Hospice Beverwijk
In het Hospice Beverwijk worden
terminaal zieke mensen opgenomen.
Mensen die ongeneeslijk ziek zijn
en die nog een levensverwachting
hebben van ongeveer drie maanden.
Eventuele palliatieve zorg houdt in
dat er aandacht is voor alle problemen
die worden ervaren door
de lichamelijke achteruitgang.
Het Hospice is gericht op het verzachten van ongemak
en verlichten van pijn.
Ook emotionele, sociale en spirituele problemen hebben
de zorg als dat gewenst is. De zieke en zijn wensen zijn
altijd bepalend hierbij. Uiteraard is er ook veel aandacht,
zorg en ondersteuning voor de familie/naasten.

Alle vrijwilligers in het Hospice hebben een gedegen
training gehad om als mantelzorgers ondersteuning aan
cliënten te bieden.
De verantwoordelijkheid van de medische zorg en
begeleiding blijft geheel bij de eigen huisarts of een
vervangende huisarts uit Beverwijk. Verpleegkundige
taken worden verricht door een hecht en klein team van
gespecialiseerd verpleegkundigen van de
thuiszorgorganisatie de Zorgspecialist. Deze zorg wordt
zowel overdag als 's nachts verleend.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 27 november: Colombia, onderwijs voor
werkende kinderen
In de achterstandswijken van de Colombiaanse
hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in een
onveilige omgeving met geweld en drugs(criminaliteit).
Talloze kinderen helpen hun ouders na schooltijd op de
markt of in de vuilnis. Stichting Kleine Arbeider is een
bevlogen organisatie, die deze kinderen allerlei
activiteiten biedt en hen weerbaar maakt. De kinderen
leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen
begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat
hun rechten zijn. Het centrum is voor 100 kinderen en
minderjarige jongeren een veilige haven temidden van
een omgeving vol armoede, geweld en (drugs)
criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten van
papier maken (filigraan) en leren groenten verbouwen in
de moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar
kunnen 45 jongeren een koksopleiding van een half jaar
volgen, waarin ze leren koken met gezonde
Colombiaanse producten. De medewerkers leggen ook
contacten met hun ouders, verzorgers, leraren.

•   € 34,00: een kind kan een maand activiteiten volgen
•   € 1.650,--: een jongere wordt opgeleid tot kok

Steun dit werk via de collecte in onze kerk.
 
Als u niet naar de kerk kunt 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.
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Actie kerkbalans 2023: helpt u mee?
De actie kerkbalans 2023 start op zaterdag 14 januari en
wordt afgerond op 28 januari.
Door de actie kerkbalans kan het kerkenwerk in
Castricum worden voortgezet. 2023 wordt een spannend
jaar, omdat de kerk te maken krijgt met een behoorlijke
kostenstijging als gevolg van de onstuimige
energiemarkt.

Maar als we samen onze schouders eronder zetten, moet
het ook in 2023 weer goed komen.
 
Oproep nieuwe medewerkers
De enveloppen kerkbalans worden bij de mensen thuis
afgegeven. De groep medewerkers die dit doet wordt
ieder jaar wat kleiner. Nieuwe medewerkers zijn daarom
welkom. De inspanning kost u niet veel tijd en vindt maar
eenmaal per jaar plaats.
U kunt contact met mij opnemen als u mee wilt doen of
als u de behoefte hebt aan meer informatie.
 
Coördinator actie kerkbalans
Eldert Boersma
Ejmboersma999@gmail.com
06 30108790

Door de Diaconie ontvangen collectebijdragen van 24 april t/m 31 augustus 2022.
Kerkcollecten 

(contant)
Totaal

Voedselbank 420,00 261,45 681,45

Diaconie 280,25 297,48 577,73

Noodfonds CAL 358,00 187,49 545,49

Noodfonds Energiekosten 500,00 500,00

Stichting Mosaïk 251,00 241,62 492,62

Zuid Afrika, Bijbel brengt arme boeren in actie 58,00 299,90 357,90

Hulp aan mensen zonder papieren 168,50 156,95 325,45

India, onderwijs kansarme kinderen 113,00 200,60 313,60

Vluchtelingenwerk 48,00 236,05 284,05

Regenboog groep Amsterdam 123,00 152,15 275,15

Nigeria- noodhulp 125,00 148,85 273,85

Straatkinderen Kathmandu 148,00 125,15 273,15

Stichting WOL 60,00 169,55 229,55

Stichting Asmik 61,00 153,15 214,15

Dovenpastoraat 49,00 159,10 208,10

Op adem komen in De Glind 90,00 116,95 206,95

Neve Shalom 43,00 102,80 145,80

Exodus 16,00 103,98 119,98

Egypte, de kerk staat op tegen armoede in het dorp 39,00 80,70 119,70

Kerkelijk beheer (ontvangen op Diaconie rekeningen) 49,00 49,00

Moldavië *) 25,00 25,00

Libanon *) 25,00 25,00

Nepal *) 10,00 10,00

WijdeKerk *) 10,00 10,00

Oeganda *) 8,00 8,00

       *) nagekomen ontvangsten eerdere collecten

Totaal 3.077,75 3.193,92 6.271,67

Totaal 2 januari t/m 17 april 2022 (Over en Weer Zomereditie) 5.444,00 2.086,50 7.530,50

Totaal 2 januari t/m 31 augustus 8.521,75 5.280,42 13.802,17

Digitaal ontvangen

(op rekening NL22 RABO 0311 9699 92 en NL93 INGB 0000 4441 58)

Digitaal ontvangen collectebijdragen
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NBG
Bijbelzondag verplaatst naar januari 2023
Bijbelzondag wordt deze keer niet gehouden
eind oktober, maar op 22 januari 2023.
Het thema is: ‘Over jou staat geschreven’.
Dat maakt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
(NBG) vandaag bekend. Hierdoor valt Bijbelzondag
samen met de Zondag van het Woord van God van de
Rooms-Katholieke Kerk.
Dat deze dagen samenvallen, zal vanaf nu zo blijven.
NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf:
‘Zo wordt het jaarlijkse moment waarop kerken de Bijbel
kunnen vieren, iets gezamenlijks.

Op 11,12 en 13 november speelt Stichting De Witte Duif
Castricum het muziektheaterstuk 'As it is in Heaven' in de
Dorpskerk. Dit toneelstuk met muziek is een
Nederlandstalige bewerking van de bekende Zweedse
film uit 2004 van Kay Pollak. De film kreeg in 2005 een
Oscarnominatie voor de Beste Buitenlandse Film.
Het stuk zal worden opgevoerd door spelers en koor van
De Wiite Duif onder leiding van Marianne Beitler. Het
verhaal van het toneelstuk volgt nauw het verhaal van de
film en net als de film bevat het toneelstuk een aantal
liedjes, waaronder het bekende “Gabriella’s song”.
 
As it is in Heaven vertelt het verhaal van Daniël Daréus,
een beroemde dirigent die het na een hartaanval rustig
aan moet doen en terugkeert naar zijn geboortedorp in
het noorden van Zweden. Daar herkent niemand in de
topdirigent het jongetje van vroeger dat heel vaak werd
gepest. Na aankomst in het dorp wordt Daniël
overgehaald om dirigent te worden van het dorpskoor.
Met zijn manier van werken maakt hij veel los onder de
koorleden: hij zet ze aan om op zoek te gaan naar
zichzelf. Deze werkwijze werkt voor sommigen zeer
bevrijdend, maar wordt niet door alle dorpelingen
gewaardeerd... 
 
As it is in Heaven is een meeslepend en ontroerend
verhaal over liefde, jaloezie en zelfbevrijding. Het verhaal
laat zien dat ieder mens op zijn/haar eigen wijze mag
leven en zich mag ontplooien op de manier die het beste
bij hem/haar past. Ook laat het zien hoe mensen elkaar
in moeilijke tijden kunnen helpen en ondersteunen.
Dat maakt het een zeer actueel en aansprekend verhaal.

Muziektheater “As it is in Heaven” 

De uitvoeringen zijn op vrijdag 11 november om 20.00
uur, op zaterdag 12 november om 20.00 uur en op
zondag 13 november om 16.00 uur, in de Dorpskerk. 
De kerk gaat een half uur voor aanvang open. Het stuk
duurt ongeveer 2 uur en er zal een korte pauze zijn.
Kaarten à € 10,00 kunnen worden besteld bij Angelie
Graumans: 0251-826466, amg.graumans@ziggo.nl.
Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt!

Protestantse én katholieke gemeenschappen staan dan
op dezelfde dag stil bij de rijkdom die we in de Bijbel
hebben.’
 
Materiaal en collecte internationaal Bijbelwerk
Voor de viering van Bijbelzondag, de kindernevendienst
en een quiz komt later dit jaar materiaal beschikbaar op
bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag. Wie mee wil doen
met Bijbelzondag en/of collecteren voor het wereldwijde
Bijbelwerk, vindt daar vanaf half november meer
informatie.
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Om te gedenken

Op 30 september is overleden
 
Alida Bardina van den Hoven - Roelofs
 
Ze woonde sinds 2016 in De Santmark. Ze woonde daar
met haar man, die in 2019 overleed.
Alida van den Hoven is 89 jaar geworden.
 
Ze leefde op afstand mee met de gemeente en zal
daardoor niet bij iedereen bekend zijn. In het vertrouwen
dat ze gekend is door de Eeuwige gedenken wij haar hier
op deze plaats en wensen wij de nabestaanden kracht
en liefde toe om dit verlies te dragen.
 
ds. Rik Willemsen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

               Met jouw zingen kon je vele bekoren 
               Jouw stem echter, 
               zullen we niet meer horen 
               Maar wie je was 
               en wat je ons aan liefde hebt gegeven 
               zullen wij ons herinneren 
               ons hele verdere leven
 
 
Op woensdag 5 oktober is overleden
 
Johanna Schreuder Goedheijt - van der Kerff, Joke.
 
Ze is 97 jaar geworden.
Joke is geboren in Amsterdam.
Ze was de oudste van het gezin.
Joke groeide op en leerde
haar man Martin kennen
en trouwden in 1951.
Joke en Martin werden gezegend
met drie kinderen en verhuisden
in 1963 naar Krommenie.
Twaalf jaar later verhuisden ze
naar Castricum en daar heeft ze gewoond
tot een half jaar geleden.
Joke tenniste graag. Dit heeft ze tot haar 83e gedaan.
Tot haar 93e reed ze auto.
Ze genoot van piano spelen, zingen en werken in de tuin.
We herinneren ons Joke als een enthousiaste, vrolijke,
goedgelovige en kritische vrouw.
Ze leidde een bijna zorgeloos leven en huppelde door het
leven. De laatste jaren raakte ze steeds meer in de war en
ging vergeten. De laatste tijd woonde ze in de Cameren
te Limmen.
 
Vrijdag 14 oktober hebben we op een waardige en
gepaste wijze afscheid van Joke genomen tijdens een
dankdienst voor het leven.
Nu mag Joke zijn bij de Eeuwige, Bron van liefde.
 
We bidden Erik en Cora, Yolanda en Rob en kleinkinderen
liefde en kracht toe op de weg door het leven.
 
Pastor Eveline Masetti
 
 

Vanuit de Pastores, aanvulling
 
Herfstwandeling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op dit moment vallen de blaadjes en is het bos
veranderd in prachtige herfstkleuren.
Tijdens een wandeling in de groep staan we stil bij het
thema "Loslaten". Wat wil jij loslaten?
 
Op donderdag 10 november om 09.00 ben je van harte
welkom voor een bezinningswandeling.
We verzamelen bij het Huis van Hilde en sluiten af met
een kop koffie of thee.
Wandel je mee? Stuur een app of mail naar
Eveline Masetti

 Willem_Zijlstra © Attribution License
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Werkgroep Ouderen Contact
Verslag bijeenkomst op 13 september 2022
Het was fijn om na de zomer elkaar weer te ontmoeten.
Nel heette ons hartelijk welkom en vertelde waar de
middag over zou gaan.
Vervolgens las Sabine een toepasselijk gedicht voor over
de nieuwe sluis wat een leuke inleiding vormde voor het
onderwerp van deze middag.
Henk Meijer vertelde op enthousiaste manier over de
bouw van de grootste zeesluis van de wereld die in
IJmuiden is gerealiseerd. Aan de hand van dia’s en
filmpjes liet hij ons zien hoe dit geweldige
waterbouwkundig project in 5 jaar tijd werd gerealiseerd.
Ook dat er veel moeilijkheden overwonnen moesten
worden. Voor sommigen onder ons misschien wat te
technisch, maar er werd met veel interesse geluisterd
en gekeken.
Als afsluiting luisterden we en zongen we mee bij een
opname van Shantykoor  “Op de sluizen van IJmuiden”.
Nel bedankte Henk hartelijk en overhandigde hem in
een bootje een cadeaubon.
We hebben een fijne middag gehad.
 
Marieke Meijer
 
 

Verslag bijeenkomst op dinsdag 11 oktober 2022
Wat weten wij van bijen?
Deze middag hadden we imker Piet Kuijs op bezoek.
Marga opende de middag met een eigengemaakt
gedicht over bijen. Als je aan bijen denkt, denk je heel
simpel aan bloemen, honing en bijenwas.
Maar als je een imker bent, weet je dat daar een heel
bedrijvig leven achter zit!
Piet Kuijs nam ons mee in een boeiend verhaal over het
leven van de bijen, waar hij zo intensief bij betrokken is!
In een bijenkast woont een heel bijenvolk met een
koningin, darren en werksters, die ieder hun eigen taak
hebben. Ook hebben ze hun eigen taal.
Met de ‘bijendans’ maken ze elkaar duidelijk, waar de
beste nectar en stuifmeel te vinden is.
Al met al een bijzonder geslaagde middag met prachtige
foto’s en een boeiend verhaal over het leven van de bijen
en dat van een imker! Na afloop konden we, wie dat
wilde, een potje met heerlijke bijenhoning kopen.
 
Op onze volgende bijeenkomst komt Henk de Bruin ons
iets vertellen over een bijzondere keversoort in de duinen.
We zien er naar uit. Deze bijeenkomst is op
dinsdagmiddag 8 november om half 3 in De Schakel.
 
Nel Glaubitz

Oecumenische
Vrouwengespreksgroep
Iedere 2de donderdagmiddag van de maand komt de
Oecumenische Vrouwen Gespreksgroep 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.
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 zijn altijd onder voorbehoud, er kunnen
wijzigingen plaats vinden. Op 10 november gaan we in
gesprek over vluchtelingen.
 
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                  
                                                                                                 
                                                                                           

Maal en
Verhaal
Maandag 24 oktober (waarschijnlijk al voorbij als u dit
leest) en maandag 28 november 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. Vanwege alle prijsstijgingen hebben we
helaas de kosten moeten verhogen tot € 8,00. Als het kan,
zou het fijn zijn als u gepast kunt betalen (we raken door
ons wisselgeld heen).
 
Opgave graag uiterlijk donderdag 24 november 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?
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Bedankt

Zondag 18 september bracht
Dick Beutick mij de bloemen
uit de kerk.
Hiervoor mijn hartelijke dank! 
 
Rudi Bos

Op 12 september waren wij 65 jaar
getrouwd; op 13 september bracht
Han van Konijnenburg, namens jullie
allen, een bos bloemen en een kaart
vol handtekeningen en felicitaties uit
de kerk. Daarvoor onze dank, maar
onze dank gaat vooral uit naar Hem,
die ons door hoogtes en dieptes
heeft geholpen. Met Hem samen
hebben wij de 65 jaar gezegend
doorgemaakt.

Familie A. Hoff
--------------------------------------------------------------------------

Heel hartelijk bedankt voor het
prachtige boeket bloemen dat
Hans Witte me na de kerkdienst van
25 september kwam brengen.
De hartverwarmende woorden van
Eveline en Rik en de kaart met vele
namen heb ik erg gewaardeerd.
Ook ontving ik naderhand nog veel
mooie kaarten en telefoontjes waar ik
heel blij mee ben.
Ontzettend bedankt daarvoor.
 
Marieke Meijer
---------------------------------------------------------------------
Hartelijk dank voor het prachtige
boeket dat ik van Hans Witte kreeg
aangereikt op zondag 9 oktober,
omdat ik mijn pols heb gebroken bij
een ongelukkige val in mijn
achtertuin.

Ik hoorde tot mijn verrassing al tijdens
de live-uitzending dat de bloemen
deze keer voor mij bestemd waren en
dat terwijl er veel ergere valpartijen
hadden plaatsgevonden. Gelukkig
krijgen die later ook een bloemetje
van de kerk, hoorde ik.
Het is echt fijn om zo'n kaart met veel
namen erop en een berichtje van de
dominee te krijgen bij zo'n mooi
boeket uit de kerk.
Inmiddels gaat het gelukkig al beter
met mijn pols, al blijft tikken met links
lastig. Maar...alles went!
Tot snel ziens weer in de kerk!
 
Marjan Quaak. 

Gedachteniszondag. Bron PKN
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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
      (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

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

Kerkenraad:
Voorzitter: IJmte van Gosliga
(0251) 656013
Scriba:      Ria Ritzema
(0251) 654428
kerkenraad@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum
 
College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter (a.i.): Frans van Meggelen
(0251) 658434
Secretaris:         Henk van der Leest
06 33716138
cvkerkrentmeesters@pkcastricum.nl
Postbus 104, 1900 AC Castricum
 
College van Diakenen:
Voorzitter (a.i): Johan Streefland
Secretaris:         ?
cvdiakenen@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

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

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

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

Pastoraat:
 Pastoraat Telefoon
06 47217410
(voor vragen en meldingen van
pastorale aard;
tevens voor informatie over de
Protestantse Kerk Castricum)
 
Werkgroep Pastoraat
wgpastoraat@pkcastricum.nl
Voorzitter: IJmte van Gosliga
06 50236206
 
Pastoraal ouderling
Han van Konijnenburg
(0251) 658190

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

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

Diaconie
NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58

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

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


