
OVER EN WEER
Kerkblad van de Protestantse Kerk Castricum

Oktober 2022
 
 
Startzondag
 



3   Ter overweging

5   Bij de kerkdiensten

6   Uit de kerkenraad

8   Vanuit de pastores

11  Column ds. Verhoeff

12  Voor de jeugd

13  Raad van Kerken

17  Om te gedenken

18  Jaarplan

+  de overige artikelen

Inhoud
 

 

Colofon
 
Redactie, lay-out en opmaak:
Jans Margriet Boersma
Peter de Zeeuw

Redactieadres:
Prinses Margrietstraat 15
1901 DD  Castricum
Tel: 0251 656514 / 06 30747080
overenweer@pkcastricum.nl

Bezorgdienst:
Coördinatrice mw. E. Ravestein
Piet Heinlaan 35
tel. 674410
 
Kopij inleveren, uiterlijk:
16 oktober, 18.00 uur

Volgende edities:
Inleveren            Verspreiding
kopij uiterlijk       uiterlijk
16 oktober          29 oktober
13 november     26 november
11 december     24 december
 
Drukker:
editoo B.V. te Arnhem
 
 

Voorwoord
 
Het kerkelijk seizoen is alweer even op gang, maar de officiële start (zie ook
de afbeelding hierboven) vindt over een paar dagen plaats tijdens de
startzondag op 25 september. U bent allen van harte welkom.
Meer informatie vindt u op pagina 10. 

Op pagina 3 treft u een mooie meditatie aan van ds. Angelique Rijlaarsdam,
dit keer aan de hand van het gedicht van theoloog Okke Jager: 'Hoe
kostbaar is een kwetsbaar mens', met prachtige woorden van troost en hoop.
 
De huidige energiecrisis gaat niet aan onze kerkgemeenschap voorbij.
De energiekosten zullen ook voor de PKC fors stijgen en daarom zijn er een
aantal maatregelen getroffen om de schade enigszins te beperken. U leest er
meer over in de bijdrage van het College van Kerkrentmeesters. 
De energiecrisis en de stijgende kosten voor levensonderhoud zijn uiteraard
een bron van grote zorg voor velen van ons. Het is dan ook niet zomaar dat er
in de maand oktober drie keer voor de Diaconie wordt gecollecteerd, zeer in
uw aandacht aanbevolen.

Gelukkig zijn er ook mooie zaken te melden, zoals het feit dat
de Werkgroep Ouderen Contact een nieuwe voorzitter heeft gevonden
in de persoon van Marga Valk.
 
Veel genoegen met het lezen van deze Over en Weer.
 
De redactie
 
Afbeelding voorpagina:
We zijn gelukkig met de oogst van onze vader.
Collecte 16 oktober: Indonesië. Bron KerkinActie
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Ter overweging
Klaproos en trein, krokus en beton
 
Zittend in de trein, trekt het landschap aan mij voorbij. De kleur oranjerood trekt mijn aandacht vlak langs de
spoorbaan. Klaprozen zijn het, met hun tere felgekleurde bloemblaadjes op een dunne steel als vlindervleugels
bewegend in de wind. Hun opvallende kleur springt uit het groene landschap tevoorschijn en zet zich vast op
mijn netvlies.
Ze staan er, zomaar, in al hun kwetsbare pracht terwijl de trein voortraast. Wielen gevangen in ijzeren rails.
 
De trein dendert voort zoals onze machines en werktuigen grijpen, happen, buigen en maaien. Wat een verschil
tussen de trein en de klaproos. Tussen cultuur en natuur. Tussen ingrijpen en laten groeien. Ze kunnen niet zonder
elkaar, zo naast elkaar, maar o wee als ze elkaar kruisen. De klaproos verliest het bij voorbaat van de trein, zoals het
kwetsbare en gevoelige in onszelf het soms verliest van daadkracht en doelgerichtheid. Twee kanten die elkaar
zoeken en nodig hebben. Twee kanten van dezelfde prachtige werkelijkheid. Soms ben ik die trein die voort dendert
en soms die tere klaproos die wiegt in de wind. En soms ontmoeten ze elkaar.
 
Zo mijmerend moest ik denken aan dat mooie gedichtje van theoloog Okke Jager, getiteld
‘Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens’:
 
 
               Verraadt ons aller angst zich niet
               in wie het leven weerloos liet?                                     
               De glasglans stemt de blazer mild.               
               De kaarsvlam vormt de hand tot schild.                              
               De krokus wijst beton zijn grens.                
               
               Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens. 
 
 
Dit gedicht is te vinden op een kunstwerk, een granieten boekrol, bij de ingang van het terrein van een psychiatrisch
ziekenhuis in Deventer. Woorden op de grens van binnen en buiten, van ziek en gezond. Woorden van troost en hoop.
Prachtige woorden.
Graniet is weerbarstig materiaal. Even weerbarstig als het leven van mensen soms, even hard als onze werkelijkheid.
En toch. En toch, klinken er woorden met een ander perspectief: de kaarsvlam doet de hand vormen, niet andersom.
De krokus groeit door het beton heen – het zachte begrenst het harde, breekt door en doet het open barsten.
 
Krokus door beton – het staat symbool voor leven, ondanks je pijn en verdriet, dwars door je moeiten heen.
‘Gewoon’ (noem het maar gewoon) doorgaan in het besef dat je kwetsbaar bent, maar sterker dan je had durven
dromen. Ik moet denken aan een cliënte die recent meedeed aan een kunstproject. Anders dan het schilderen wat
ze meestal doet, maakte ze nu een staand kunstwerk om de weg die ze de afgelopen jaren heeft afgelegd vorm te
geven. Het laat een vrouw zien die door een muur heen breekt, door haar eigen muur; de achterzijde van het
verleden grijs en grauw gekleurd, de voorzijde van de toekomst goudkleurig. Haar geloof en helpende handen
steunen haar in de rug.
 
Zij geeft met haar kunstwerk bovenstaand gedicht en gedachte prachtig vorm. Ze blijkt sterker dan ze zich voelt, haar
muur is (door)breekbaar en er is toekomst met licht. De krokus wijst beton zijn grens. Hoe kostbaar is een kwetsbaar
mens. Wat een godsgeschenk is het als mensen met een beetje hulp van beneden èn boven hun kostbaarheid
ontdekken en ervaren.
 
Ik wens u een goede nazomer toe, met een hartelijke groet vanaf Dijk en Duin,
 
Angelique Rijlaarsdam,
geestelijk verzorger
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Kerkdiensten in de Dorpskerk
 25 september          Startzondag          met kinderdienst
   10.00   Pastor Eveline Masetti en ds. Rik Willemsen         
               M.m.v. een gelegenheidskoor
               1e collecte: Colombia,
                                    vrouwen als vredestichters
               2e collecte: Kerkelijk beheer
 
   2 oktober               Israëlzondag
   10.00   Ds. Rik Willemsen
               M.m.v. de Cantorij
               1e collecte: Diaconie
               2e collecte: Kerk en Israël:
                                    onopgeefbaar verbonden

   9 oktober               Zondag werelddiaconaat
   10.00   Ds. Rik Willemsen          Maaltijd van de Heer
               1e collecte: Diaconie
               2e collecte: Pioniersplekken:
                                    nieuwe vormen van kerk zijn
 
 16 oktober               
   10.00   Ds. S. Rozendal,  Alkmaar
               1e collecte: Indonesië: een beter inkomen
                                                      voor Javaanse boeren
               2e collecte: Kerkelijk beheer

 23 oktober               
   10.00   Ds. Kick Bras,  Haarlem
               M.m.v. het Liturgiekoor
               1e collecte: Stichting Aleh
               2e collecte: Kerkelijk beheer
 
 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

Gemeenschapsvieringen Dijk en Duin

In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'
 
   2 oktober 
  10.00 uur          Pastor Anton Huisman
 
 16 okotober 
  10.00 uur          Ds. Angelique Rijlaarsdam
 
 30 oktober 
  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 oktober

Georganiseerd door het Platform Kerk & Israël Noord-Holland PKN

Spreker:

dr. Piet van Midden

“Wat christenen en joden met 

elkaar verbindt en waarin ze 

zich van elkaar onderscheiden“

Israëlzondag
2 oktober 2022

• aanvang 16.00 uur, 

 inloop vanaf 15.30 uur

• na aloop kosjere hapjes & drankjes

• toegang gratis,  

na afloop vrije gift

Morgensterkerk, 

Vrijburglaan 2, Heemskerk

Israëlzondag: Sieger Köder, Ihr habt mir zu essen gegeben

© Sieger Köder-Stiftung Kunst und Bibel, Ellwangen.

De eerste zondag van oktober vieren we traditiegetrouw
Israëlzondag. Op deze zondag staat de onopgeefbare
verbondenheid met het volk Israël centraal, één van de
roepingen van de Protestantse Kerk in Nederland die
genoemd worden in de kerkorde. We besteden
aandacht aan Israëlzondag aan de hand van het
jaarthema “aan tafel!” dat we op de startzondag
geïntroduceerd hebben.
We wijken op deze zondag 2 oktober af van het
leesrooster en horen van een maaltijd in Lucas 14: 12 - 24.
De vraag die in deze tekst centraal staat is
“wie nodig je uit aan tafel?” Een vraag die verder gaat
dan gastvrijheid bij de dagelijkse maaltijd. Lucas laat
Jezus via de maaltijd spreken over het koninkrijk van God.
De cantorij zal deze viering muzikaal ondersteunen.

Op zondag 9 oktober gaan we ook weer met elkaar aan
tafel en vieren we het heilig Avondmaal.
We horen Lucas 17: 11 - 21, waar Jezus in onbestemd
grensgebied een groep mensen geneest van huidvraat.
De genezing loopt op een ongebruikelijke manier.
Eén van de vreemdelingen, een Samaritaan, bedankt
Jezus uitvoerig en brengt eer aan de God van Israël.
Hij is de enige van de groep die dit doet. Jezus is hier
duidelijk geïrriteerd over, maar prijst de vreemdeling om
zijn grote geloof.

Zondag 16 oktober en zondag 23 oktober verwelkomen
we gastvoorgangers. Het is dus nog een verrassing welke
lezingen deze zondagen centraal staan.
Op het leesrooster staan respectievelijk Lucas 18: 1 - 8 en
Lucas 18: 9 -14. In de viering van zondag 23 oktober zingt
het Liturgiekoor met en voor ons.
 
De laatste zondag van de maand, zondag 30 oktober,
horen we Lucas 19: 1 - 10. Centraal in dit verhaal staat
de ontmoeting van Jezus met Zacheüs.

Door zijn intrek te nemen in het huis van een tollenaar,
doorbreekt Jezus heel wat taboes: Hij gaat om met
vogelvrijverklaarden, wetsovertreders, volksvijanden en
uitbuiters.
Wat zich tussen Jezus en Zacheüs afspeelt is een
bevrijdende ontmoeting die verwijst naar de relatie
tussen God en mens.
Deze zondag verwelkomen we opnieuw de Cantorij.
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Uit de kerkenraad
Op de agenda van de eerste vergadering van de
kerkenraad na de zomervakantie op 5 september 2022
staat het werkverslag van pastor Eveline Masetti.
Hierover en ook over de andere agendapunten leest u in
dit verslag.

Jaargesprek
We spreken met pastor Eveline Masetti over haar
werkverslag over de periode april 2021 - september 2022
en over het gesprek dat twee leden van de kerkenraad
naar aanleiding van het verslag met haar hebben
gehad.
Eveline schrijft in haar verslag:
“Ik kijk terug op een waardevol jaar, waarbij de komst
van mijn collega ds. Rik Willemsen positief bijdraagt aan
het werk in de gemeente. Samen zijn we op weg gegaan
met de woorden “Verbinden, luisteren en bloeien.”
We hebben gekeken op welke wijze we elkaar kunnen
aanvullen en samen werken. Op dit gebied hebben we
het volgende gedaan: wekelijkse inspiratiebrief,
een nieuwjaarskaart naar alle gemeenteleden,
gezamenlijke rubriek in Over en Weer, een doopdienst,
een uitvaart, een huwelijksdienst, een gebedsdienst voor
de Vrede, organiseren van een kerkenraadsuitje en
wekelijks overleg. De lijntjes zijn kort zodat we snel dingen
af kunnen tikken. Onze samenwerking heeft mij rust en
verbinding gegeven“.

In het gesprek komt naar voren dat het pastoraat voor
Eveline een belangrijke basis in haar werk in Castricum is:
“Pastoraat is het hart waarin ik met liefde en
enthousiasme mijn werkzaamheden verricht.
Geïnspireerd door de Geest, omringt door de Liefde van
God en Jezus die naast me loopt en mij de weg wijst.
“Er zijn”, een luisterend oor, rust en rituelen bied ik tijdens
gesprekken als onderdeel van de reis door het leven!”
Uit het overzicht in het werkverslag blijkt, dat er naast het
pastorale bezoekwerk veel meer is wat aandacht – en
tijd – vraagt, zoals Maal en verhaal, uitvaarten, open kerk
etc. Het blijft een zoeken naar een goede balans qua
tijdsbesteding tussen individueel pastoraat en andere
(groeps)activiteiten.
Eveline rondt binnenkort de tweejarige opleiding
Geestelijke Begeleiding af. Ze heeft ervaren dat deze
studie van positieve invloed was en nog steeds is op
haar pastorale werkzaamheden.  
We besluiten het gesprek met waardering en dank voor
de inzet van Eveline voor onze gemeente!
 

Jaarplan (vervolg)
Op 27 oktober (middag) en 1 november (avond) zal in
twee (identieke) gemeentebijeenkomsten de stand van
zaken bij het concretiseren van het Jaarplan 2021-2023
met de gemeente worden gedeeld. De gemeenteleden
zullen dan worden meegenomen in de ontwikkelingen tot
nu toe o.a. bij de (nieuwe en bestaande) werkgroepen
en gevraagd worden om mee te denken bij het bepalen
van prioriteiten in de volgende fase. De uitnodiging voor
de gemeentebijeenkomsten is in deze Over en Weer
opgenomen (pagina 18).
Op 22 september is de tweede presentatie van de kerk
app Donkey Mobile (geweest). De bevindingen van de
aanwezigen zullen worden meegenomen bij de
besluitvorming over het in gebruik nemen van de kerk
app voor de PKC.

Vacatures
Zoals in het verslag van de juli vergadering al is
aangegeven, zijn er begin 2023 enkele vacatures te
vervullen. We hopen (en verwachten) dat de oproep van
ds. Rik Willemsen in Over en Weer van september:
‘De kerkenraad: op weg naar lichter besturen.
Doe je mee?’ veel gehoor krijgt en dat er gemeenteleden
mee gaan doen om in de komende jaren te kijken naar
een manier om ‘lichter te besturen’.
De eerste tekenen zijn positief!
De kerkenraad besluit om - conform de regels in de
Kerkorde en de Plaatselijke regeling over de ‘verkiezing
van ouderlingen en diakenen’ - de gemeente door een
bericht in Over en Weer ook formeel uit te nodigen
namen te noemen van gemeenteleden die ambtsdrager
zouden kunnen worden (zie pagina 7).
 
Van de pastores
De (extra) openstelling van de kerk tijdens de zomermarkt
bracht veel bezoekers; er waren ook goede gesprekken.
Fijn dat veel gemeenteleden deze zondagen beschikbaar
waren om de Open Kerk dan mogelijk te maken.
De pastores denken na over mogelijke vervolgactiviteiten
bij het jaarthema ‘Aan tafel’.
 
En verder

•   Het CvK meldt dat de verhoging van de energieprijzen
ook onze kerk zal raken en besparingsmaatregelen
daarom onontkoombaar zullen zijn.

•   Het orgel zal in november herplaatst worden en zal na
intonatie op zondag 4 december weer ingezet kunnen
worden voor de begeleiding tijdens de vieringen.

vervolg op pagina 7
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vervolg van pagina 6

•   Uit de gemeente is de wens geuit om meer bekende
liederen te zingen. We vragen de aandacht van de
werkgroep vieringen hiervoor.

•   Het vieringenrooster 2023 wordt vastgesteld.
•   De werkgroep pastoraat organiseert op 30 september

een ‘Kerkenpad’ naar de Corneliuskerk in Limmen.
•   De werkgroep jeugd en jongeren memoreert de

feestelijke ‘overstapdienst’ op 4 september. Ook op
de startzondag zijn er activiteiten voor de kinderen.

•   Op 30 september start de tienergroep, samen met de
Evangelie Gemeente Castricum.

•   De commissie Kunst in de kerk stelt voor positief te
reageren op verzoeken van bezoekers van de
Open Kerk om ook in de zomervakantieperiode een
kunstexpositie te houden.
De kerkenraad stemt hiermee in.

Vacatures kerkenraad
In Over en Weer van september 2022 heeft
ds. Rik Willemsen in het artikel ‘De kerkenraad: op weg
naar lichter besturen. Doe je mee?’ geschreven dat het
nu een heel mooi moment kan zijn om mee te denken
over hoe een kerkenraad er in de 21e eeuw uit zou
kunnen zien.
De uitnodiging om met hem een kop koffie te drinken om
hierover door te praten en samen te onderzoeken waar
jouw kwaliteiten en interesses het beste tot hun recht
komen, blijft uiteraard staan. We hopen dat er nog veel
kopjes koffie (of thee) gedronken gaan worden!
 
Het vervullen van vacatures in de kerkenraad heeft ook
een formele kant. Daarover gaat het in dit bericht.
Regelgeving in de Protestantse Kerk (Kerkorde en
Plaatselijke regeling) bepaalt dat in de maand november
de verkiezing van ambtsdragers (ouderlingen en
diakenen) plaats vindt.
De kerkenraad stelt dan een lijst op met voor elk ambt de
vacatures, met daarbij de namen van mogelijke
kandidaten. Dit zijn gemeenteleden die door de
kerkenraad worden voorgesteld en gemeenteleden die
door tien of meer andere gemeenteleden worden
voorgedragen.
 

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 3 oktober 2022, 19.45 uur.
De agenda wordt tevoren gepubliceerd op de website en
opgehangen op het prikbord in de Dorpskerk.

Er zijn begin 2023 de volgende vacatures in de
kerkenraad te vervullen:

•   Ouderling: pastoraal ouderling, voorzitter kerkenraad
en ouderling-kerkrentmeester

•   Diaken: voorzitter van het College van Diakenen en
een diaken.

Daarnaast is er de wens om de kerkenraad uit te breiden
met enkele ouderlingen die een werkgroep
vertegenwoordigen (zoals bijvoorbeeld beleid,
communicatie).
 
Als u een gemeentelid wilt voordragen, dan kunt u dat tot
uiterlijk 31 oktober 2022 doen door de naam door te
geven aan de scriba van de kerkenraad. Vermeld u
daarbij ook het ambt (ouderling of diaken) en de namen
van (tenminste) tien ondersteunende gemeenteleden.

Als er meer kandidaten zijn dan vacatures, moet op een
later tijdstip worden gestemd door de (stemgerechtigde)
leden. 
 
Namens de kerkenraad,
IJmte van Gosliga
 

Uit de kerkenraad

7Oktober 2022, 39e jaargang nr 8



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

verbinden   luisteren   bloeien

Zo had ma het gewild. Of toch niet?
We komen het steeds regelmatiger in het veld tegen:
het overlijden van een gemeentelid waarbij de
nabestaanden niets met de kerk hebben.
Misschien herkent u dat wel: u gaat naar de kerk maar
uw kinderen zijn al jaren geleden afgehaakt.
Wat is dan passend? Een afscheidsdienst in de vorm van
een kerkdienst of liever een plechtigheid die meer
aansluit bij de belevingswereld van de nabestaanden?
We komen er altijd wel uit maar soms kan het tot
ongemakkelijke situaties leiden, vooral als nabestaanden
een uitgesproken negatieve houding hebben richting de
kerk. We merken dat weerstand tegen de kerk vaak
dateert van tientallen jaren terug en dat nabestaanden
vaak geen idee hebben wat er in een kerkelijke uitvaart
allemaal mogelijk is. Met het juiste taalgebruik, passende
rituelen en persoonlijke liedkeuze is binnen de kerkelijke
kaders veel mogelijk.
 
Hebt u al een beeld van uw uitvaart? En zijn uw
nabestaanden hiervan op de hoogte?
Vanuit het pastoresteam gaan we graag met u het
gesprek aan. We bespreken uw wensen en zorgen en
desgewenst voeren we ook het gesprek met uw naasten
erbij. Aarzel niet om contact met ons op te nemen over
dit onderwerp, ook al voelt dit misschien ongemakkelijk
voor u. Want in een levende kerk is de dood
doodgewoon.

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
Data: donderdagen 22 september en 13 oktober 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.
 
vervolg op pagina 9
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vervolg van pagina 8
 
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 7 oktober.

Verjaardagsbijeenkomst
Welkom op de bijeenkomst voor jarigen (vanaf 80 jaar).
Als u in het derde kwartaal (juli, augustus, september)
jarig was en 80 jaar of ouder bent geworden, heeft u een
felicitatiekaart ontvangen met de uitnodiging voor een
gezellige bijeenkomst ter gelegenheid van uw
verjaardag. Deze bijeenkomst wordt gehouden op
donderdag 20 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur in
de Schakel.
Zoals u ook op de felicitatiekaart hebt gelezen, mag u
iemand (bijv. uw partner, dochter, zoon of
goede vriend(in) uitnodigen om met u mee te gaan.
Wilt u vóór 18 oktober aan mij doorgeven dat u komt?
Telefoon: 06 10571560 of e-mail:
evelinemasetti@pkcastricum.nl
We vragen u om zelf voor vervoer te zorgen.
 
Tot donderdag 20 oktober

Verhaal van je leven
Het blijft me verbazen. Dat in kerken door de eeuwen
heen dezelfde Bijbelverhalen verteld worden. Verhalen
die voor mensen van alle tijden actueel blijven. Mensen
die hun weg gingen met God, of juist niet. En dan raakt
zo’n oud verhaal opeens een leven anno 2022.
 
Als pastores hopen we natuurlijk dat de verhalen die we
vertellen, de liederen die we zingen en de gebeden die
we bidden zo’n moment van geraaktheid veroorzaken.
Een moment dat gemeenteleden denken: ‘hee, dit gaat
over mij’. Dat lukt natuurlijk niet altijd, het is ook niet altijd
nodig en we hebben het als mensen ook niet in de hand
dat dit gebeurt. Maar als het dan tóch gebeurt gaan we
toch een beetje glimmen. Die oude verhalen zijn zo gek
nog niet.
 
Bijzonder is het om een persoonlijke kerkdienst voor te
bereiden. Een doopdienst, huwelijksbevestiging of
uitvaart. Je gaat dan met elkaar op zoek waar het
verhaal van God je eigen leven raakt. Of concreter: wélk
verhaal van God je eigen leven raakt. Want veel mensen
hebben zo’n verhaal. Een Bijbeltekst of een persoon uit de
Bijbel waarmee ze zich kunnen identificeren.
Welk verhaal passend is, verschilt soms per levensfase.
Het is dan boeiend om met elkaar te spreken over
verhalen die niet meer passen en nieuwe verhalen die
de plek van hun voorganger innemen. 

Voor wie mij inmiddels een beetje kent zal het geen
verrassing zijn dat de roeping van Mozes bij het
brandende braambos een verhaal is dat oploopt met
mijn eigen leven. Gek genoeg speelt het roepingsaspect
hier niet zo’n grote rol in. Het zit hem voor mij veelmeer in
hoe God zich laat ontmoeten, midden in het dagelijks
leven. Hoe hij zich laat kennen als een God die
simpelweg ‘is’. En hoe Mozes schippert tussen de
nabijheid van God en de eerbiedige afstand die hij
houdt als hij zijn sandalen uitdoet.
 
Welke Bijbeltekst gaat met u mee op uw levenspad?
 
Bron: Inspiratie door de week 
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Vanuit de werkgroep vieringen
Zondag 25 september is het zover: startzondag!
Anders dan anders gaan we in gesprek “aan tafel”,
ons thema voor het komende jaar.
U bent allemaal hartelijk welkom rond 9.30 uur;
we beginnen met koffie met een krentenbol. De viering
begint gewoon om 10.00 uur. Aan het eind van ons
samenzijn is er een mooie vraag: uw antwoord kunt u
opschrijven en in de “geluksboom” hangen.
Na de dienst is er ruim tijd om met elkaar in gesprek te
blijven. Er zijn bij goed weer statafels buiten voor een
praatje op het plein. Voor de kinderen is er een
speurtocht: rondje om de kerk! En voor de liefhebbers een
zangworkshop bij de piano. Kortom, hier wilt u bij zijn!
Iedereen is hartelijk welkom.
 
Lied van de maand oktober
Het lied van de maand oktober is lied 282:
Genesteld aan uw hart.
Een lied dat zich door de rijkdom aan beeldspraak goed
leent om een aantal weken achter elkaar gezongen te
worden. Het lied is relatief nieuw, in 1999 geschreven door
Sytze de Vries (tekst) en Christiaan Winter (melodie) ter
gelegenheid van de Oud-Katholieke priesterwijding van
gemeenschappelijke vriend Matthijs Ploeger.
In het eerste vers zingen we van een pelgrim die schuilt
aan Gods altaar. Hier klinkt Psalm 84 in door.
In het tweede vers staat het Woord centraal en vers 3 en
4 zingen van het delen van brood en wijn.

Zo komt in dit lied de essentie van de kerk voorbij.
De eerste twee verzen sluiten goed aan bij de grote
Joodse feesten die begin oktober gevierd worden.
De Engelse melodie is prachtig maar niet eenvoudig.
De Cantorij zal ons de eerste zondag helpen om deze
onder de knie te krijgen.
 
Voorbereiden en nabespreken van diensten
Op dinsdag 4 oktober bent u van harte welkom om mee
te denken over de dienst van zondag 9 oktober.
Het zwaartepunt ligt bij de voorbereiding op het samen
lezen van het Bijbelgedeelte. Welke vragen roept de tekst
op, waar blijf je haken en wat heeft de tekst vandaag de
dag te zeggen? Een gezonde nieuwsgierigheid om je te
verdiepen in elkaars leeservaringen is belangrijker dan
wetenschappelijke Bijbelkennis. Iedereen is dus van harte
welkom van 10.00 uur tot uiterlijk 11.30 uur in De Schakel.
Graag wel even vooraf opgeven bij ds. Rik Willemsen per
mail, telefoon of WhatsApp.
 
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.
 
Namens de werkgroep vieringen,
ds. Rik Willemsen.
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Column van ds. Verhoeff, Classispredikant

Pijn
Ik heb de mooiste baan die er is. Soms kijken mensen me
meewarig aan, als ze horen over 170 gemeenten en de
taken die erbij horen. Maar gelooft u mij, er is niets
mooier dan classispredikant zijn. Steeds weer een nieuwe
gemeente: ik ben een kind in een snoepwinkel.

Toch doet classispredikant zijn ook pijn. Bij elk van die
170 gemeenten doet de krimp van de kerk zich immers
voelen. Het ledental loopt terug, we komen ambtsdragers
tekort, en jongeren vind je slechts met een kaarsje. Ook
mijn eigen geschiedenis vertelt een onthullend verhaal.

De kerk waar ik werd gedoopt is nu wijkcentrum. De kerk
waar ik belijdenis deed is afgebroken. De pastorie waar ik
woonde in mijn eerste gemeente staat op dit moment te
koop. En waar we in mijn tweede gemeente ooit werkten
met 5 collega’s, zijn er nu nog 2 over. Dat doet pijn.

Ik ben de enige niet, alle kerkmensen kunnen zulke
verhalen vertellen. We hebben het er niet dikwijls over,
want het stemt ons verdrietig. Maar het is er wel.
Afgelopen jaar had ik er meer last van dan eerder.
Ik moet niet overdrijven, maar ik lijd aan de teruggang
van de kerk.

In mijn intervisiegroep bracht ik het ter sprake. Makkelijk
was dat niet, want ook wij praten er niet graag over.
Maar het hielp wel. Allereerst de herkenning. De anderen
vertelden vergelijkbare verhalen. Alleen al het delen
daarvan deed me goed. Ik ben de enige niet.

Het gezicht van de Classis wordt gevormd door de Classispredikant.
Hij vertegenwoordigt de Classis bij de gemeenten en bij gelegenheden
binnen en buiten de kerk.
Classispredikant van Noord-Holland is ds. Peter Verhoeff.

Een belangrijk deel van zijn werk bestaat uit het bezoeken van alle
gemeenten in de Classis. Zo’n bezoek heeft geen speciale aanleiding:
er is geen vraag, geen kwestie, geen probleem, er hoeft niets uitgezocht,
uitgepraat of opgelost te worden. De enige aanleiding voor het bezoek is,
zoals de kerkorde verwoordt: ‘ … het geestelijke leven van de gemeente,
de wijze waarop zij gehoor geeft aan haar roeping, en de vervulling van
ambten en diensten’ (ordinantie 4-16-3).
Het vierjaarlijkse bezoek staat daarmee in het kader van geestelijk
leiderschap. De classispredikant komt belangeloos langs om samen met
predikanten, kerkelijke werkers en met de kerkenraad na te denken over
hoe het gaat in de gemeente. 
 
Ds. Verhoeff schrijft maandelijks een column, daarvan treft u hieronder
de meest recente aan. (De redactie)
 

Maar een van de collega’s had voor zichzelf ook een
remedie gevonden. Hij zei:
‘Voor mij heeft het alles te maken met roeping. Dit hier,
nu, dit is de taak waartoe ik geroepen ben. De kerk van
nu helpen richting toekomst. Andere vormen zoeken.
Samenwerken. Dat is mijn roeping.’

Ik heb er de hele zomer op gekauwd, en het heeft me erg
geholpen. Met het begrip roeping bracht mijn collega
iets van God in, en dat had ik nodig. Want het is mijn kerk
niet. Natuurlijk mag het me verdriet doen dat zoveel wat
er was er niet meer is. Die pijn is er, en mag er zijn.

Maar ik sta in een lange geschiedenis van de weg die
God met de kerk gaat. Dat is een kronkelige weg soms,
met kuilen en modderige bochten. Maar ook met
weldadige rustplaatsen en onverwachte vergezichten.
Dit ene stukje, hier en nu, dat is mijn stukje van die weg.

Op dat stukje weg ga ik komend seizoen weer stappen
zetten. Geen idee hoeveel, dat zien we wel.
Maar classispredikant blijft de mooiste baan die er is.
Samen met gemeenten zoeken hoe we vandaag kerk
kunnen zijn. En morgen. Dat is mijn roeping.
Die van u trouwens ook.

11Oktober 2022, 39e jaargang nr 8



Voor de jeugd
4 september hebben we een feestelijke overstapdienst gehad; Amie, Arlyne en Ryu stappen over naar de Tienergroep!
Ze hebben voor hun verdere reis als tieners een mooie rugzak meegekregen!
Daarin zat: een opschrijfboekje, rolletje pepermunt (heel belangrijk om op te sabbelen tijdens lange preken!),
een flesje water, lekker broodje, pakje zakdoekjes (voor als je heel ontroerd raakt) en een prachtige Tienerbijbel!
Met ruimte om ook je eigen vragen en opmerkingen in te schrijven, en dat kan ook in het opschrijfboekje! Wat heeft
jou geraakt in het stukje dat je net gelezen hebt? Wat heeft God jou persoonlijk willen zeggen? Wat zou je Hem nog
willen vragen?
De andere kinderen hebben boven nog voor alle 3 een paar gympen versierd, die hebben ze natuurlijk ook nodig om
op te lopen op hun reis! Ze zagen er prachtig uit!
En we hebben daar het verhaal van Jezus’ tienertijd gehoord. Hij zat al heel jong in de tempel te praten met de
Schriftgeleerden. Zijn ouders waren Hem kwijt, en gingen Hem zoeken. In de tempel vonden ze Hem dus eindelijk! En
Hij was verbaasd dat ze niet snapten dat Hij daar dichtbij Zijn hemelse Vader wilde zijn, en alles over Hem wilde leren.
 
In de Tienergroep gaan we met elkaar verder praten over wat we lezen in die Tienerbijbel! En we delen onze vragen
met elkaar. Die Tienergroep begint op vrijdagavond 30 september, 18.00 uur, in De Schakel, met een gezellige
maaltijd samen. Dan gaan we ook plannen maken met elkaar wat we de rest van het jaar willen gaan doen samen.
Naast ons verder verdiepen in de Bijbel, ook een mooi project opstarten bijvoorbeeld, voor het milieu, of voor
vluchtelingen, of voor wat jullie zelf nog meer fijn vinden.
 
Eerst is er dan nog voor iedereen van de kerk, dus ook voor zowel kinderen als Tieners, een Startdienst,
op 25 september, vanaf half 10! Dan gaan we met elkaar aan tafel! Gezellig samen eten en intussen ook een viering
doen, waarbij we met elkaar in gesprek kunnen gaan. Eens iets heel anders dus, ik ben benieuwd hoe dat zal gaan!
Daarna doen we nog een ‘Rondje om de kerk’, een puzzeltochtje dus. Kijken wat jullie allemaal weten over de kerk
en de dominee en andere belangrijke dingen. Dat wordt vast ook een feestelijke dag!
 
2 oktober hebben we dan een film voor de kids en Tieners samen en dan bakken Ria en Willy heerlijke pannenkoeken
voor ons!
 
Daarna is elke 1e zondag van de maand weer Kinderdienst, om 10.00 uur in de Dorpskerk, en elke laatste vrijdag van
de maand Tienergroep, vanaf 18.00 uur, eventueel met een gezamenlijke maaltijd, steeds in De Schakel.
Voor de kinderen stond vorige keer al een mooie poster in Over en Weer met alle data, en jullie hebben die ook
thuisgekregen.
 
We gaan weer vrolijk van start dus!
En we hopen jullie allemaal weer te zien op de Startdienst!
 
Namens KenK en Tienergroep,
Marjanq
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Raad van Kerken Castricum
Het Taizé-avondgebed 
wordt op iedere maandagavond gehouden in de
Dorpskerk, Kerkpad 1, van 19.00 tot 19.45 uur. 
De kerk is open om 18.45 uur.  Er is een Psalmlezing en
een Bijbellezing; en ook een stilte. Ieder die dat wil kan
een lichtje aansteken. Jong en oud, iedereen is welkom.  
 
Sacred Dance
is elke 2e maandagavond van de maand van
20.00 – 22.00 uur in De Schakel, naast de Dopskerk. 
De leiding is in handen van Corine Zwaan.
Muziek en beweging geven je de kans om lichaam en
geest te ontspannen, om vreugde, concentratie, stilte en
verbondenheid met elkaar te ervaren.
Ervaring is niet nodig. Bijdrage: € 10,00 per avond
 
De MeditatieKring
is maandelijks in de Dorpskerk o.l.v. ds. Bert Appers.
Bijeenkomst: vrijdagmiddag 21 oktober 2022
Inloop 14.45 uur; meditatie 15.15 – 16.15 uur
 
Fioretti-verhalen op muziek
op dinsdagavond 4 oktober 2022 
om 19.30 uur in de Dorpskerk
Rob Hoogenboom, franciscaan, vertelt
verhalen uit ‘De Fioretti’ (bloemrijke
verhalen over Franciscus van Assisi)
over de richting in je leven, 
over verbondenheid met de schepping 
en over omgaan met leed.
Frans Moussault neemt je met zijn basklarinet mee naar
de diepere lagen van deze vertellingen.
Bijdrage: € 5,00
 
Poëzie & Geloof
Neerlandica Hanneke Klinkert zal vanaf 13 oktober weer
een cursus geven over Poëzie & Geloof, elke 2de
donderdagmorgen van de maand in De Schakel.
Vanwege goede ervaringen in de afgelopen twee jaren,
zullen we onze groep weer opsplitsen in twee groepen.
Groep 1 komt van 9.30 – 10.30 uur en groep 2
van 11.00 – 12.00 uur.
Het komende seizoen zullen we verder gaan met de
poëzie van Hester Knibbe die in haar gedichten
aangrijpende persoonlijke ervaringen verwerkt heeft.
‘Religie, ook het christendom, bestaat eigenlijk bij de
gratie van het lijden van de mens./ …/.
Die kwetsbaarheid klinkt door in mijn werk,’
zegt Hester Knibbe in een interview voor het tijdschrift Liter
in 2013. In het nieuwe jaar gaan we gedichten lezen van
Henriëtte Roland Holst die op latere leeftijd religieus
geworden is.
 

 
 
 
 
 
24 november: evenement ter ere van Henriette Roland
Holst – Huub Oosterhuis
Bijdrage: € 20,00 (inclusief koffie/thee + reader)
 
Cultureel Café 13e editie,
drie lezingen, drie inleiders
Thema: Vrijheid en verzet in de tijd
van Willem van Oranje
In 2020 vierden we het feit dat
ons land 75 jaar vrij is na de
Tweede Wereldoorlog.
Vrijheid voor Nederland speelde
echter in het verleden ook al
een wezenlijke rol als we denken
aan de tachtigjarige oorlog
(tegenwoordig ‘de opstand’) die er uiteindelijk
toe heeft geleid dat Nederland zich wist
los te maken van de Spaanse overheersing.
Aanvankelijk ging het alleen om de angst van de adel
haar macht te verliezen. Later kwam daar de
godsdienstvrijheid bij. De onwillige houding van koning
Philips II, die halsstarrig vasthield aan het standpunt dat in
zijn Rijk slechts het katholicisme mocht worden beleden,
heeft erin uitgemond dat het een vrijheidsstrijd werd.
Deze heeft geleid tot de zelfstandige Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden. Willem van Oranje heeft hierin
een belangrijke rol gespeeld. Naast hem waren er echter
ook anderen die van betekenis waren in die vrijheidsstrijd
en de voorgeschiedenis van die strijd.
Ondanks de strijd ging ook het gewone leven door.
Cultuur bleef een rol spelen. Zo werd er muziek gemaakt
aan het hof in Brussel, in de kerk en door het volk.

De hiervoor genoemde thematiek wordt uitgewerkt in de
volgende lezingen in het Parochiecentrum
van 15.00 – 17.00 uur:
vrijdag 21 oktober 2022 Kees Janse:
Geschiedkundig overzicht, inclusief Willem van Oranje 
vrijdag 28 oktober 2022 Ferry Kwee:
Opmaat naar de grote opstand
vrijdag 11 november 2022 George Koopmans:
Muziek in de Nederlanden tijdens de 16e eeuw
Bijdrage: € 15,00
 
Opgave via ons e-mail adres: info@rvkcastricum.nl
Hanneke Klinkert, voorzitter RvK Castricum
Kijk op onze website voor nieuws: www.rvkcastricum.nl
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Zondag 2, 9 en 30 oktober: Diaconie
De Diaconie helpt mensen die geen helper hebben.
Als zelfs de gemeentelijke bijzondere bijstand door allerlei
regelgeving geen uitkomst kan bieden, is de diaconie
bereid om middels een gift of een lening mensen zowel
financieel als middels persoonlijke begeleiding te helpen.
Dat kunnen mensen zijn die in financiële problemen zijn
geraakt, dakloos zijn geworden, etc. Bovendien voorziet
de Diaconie het Noodfonds van de financiële middelen,
die een eenmalige collecte te boven gaan.
 
Zondag 16 oktober:
Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië
Op het Indonesische eiland Java wonen veel
boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen.
Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen
om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te
zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en
normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw.
Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk
van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor
hun producten. Het project is zo succesvol dat dit project
wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.

Zondag 23 oktober: Stichting Adi
De Stichting Adi is een afsplitsing van de Stichting Aleh.
Eind 2020 hebben de locaties Jeruzalem en
Negev-Nahalat besloten zelfstandig verder te gaan onder
de naam Adi (“juweel” in het Hebreeuws).
Adi is de grootste zorginstelling van Israël die de zorg
draagt voor kinderen met een ernstige meervoudige
handicap, zowel cognitief als lichamelijk.

Collecte 16 oktober: Indonesië. Bron: KerkinActie

De mogelijkheden van kinderen met een ernstige
beperking worden vaak onderschat. Adi gelooft dat elk
kind, ongeacht de ernst van de beperkingen, recht heeft
op de beste beschikbare zorg en kansen krijgt om zijn of
haar volle potentieel te bereiken.
 
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.

Diaconale collectes in oktober

10 juli  St. WOL, Limmen € 169,55

17 juli St. Asmik, Armenië € 153,15

24 juli Neve Sjalom, Israël € 102,80

31 juli De Regenbooggroep, A'dam € 152,15

  7 augustus   KiA, Mosaïk € 158,60

14 augustus Egypte: dorpen €   80,70

21 augustus Vluchtelingenwerk Nederland € 236,05

28 augustus Interkerkelijk Dovenpastoraat   
    

€ 159,10

Voor de Diaconie

 
Voor kerkelijk beheer:
Over juli                     € 407,75
Over augustus          € 281,70

Lieneke Stieltjes

Opbrengst collectes
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Enorme stijging van de energiekosten
Eind van dit jaar loopt ons energiecontract af.
Ondanks dat wij collectief met andere kerken centraal
gas en elektra inkopen ontkomen ook wij niet aan een
forse verhoging. Wij worden er al op voorbereid rekening
te houden met een stijging van 400 à 500 %.
Momenteel zijn onze uitgaven aan energiekosten
ca. € 10.000,-. Dat zou voor de begroting voor 2023 bij
ongewijzigd gebruik kunnen oplopen tot wel € 50.000,-.
Wetende dat wij ondanks uw geweldige toezeggingen
voor dit jaar al rekening moeten houden met een tekort
van € 7.000,- zou dit voor volgend jaar kunnen oplopen
tot ruim € 50.000,- omdat we ook te maken hebben met
verhoging van de personele kosten.
Dit noodzaakt tot het treffen van maatregelen.
Vanaf januari 2023 wordt de verwarming van ons
kerkgebouw met 2 à 3 graden lager ingesteld.
Met het aanhouden van de jassen zullen we ons zelf wat
meer op temperatuur moeten houden.
Voor korte bijeenkomsten zal de verwarming niet meer
aangezet worden. Het gebruik van De Schakel is dan
wellicht een alternatieve mogelijkheid.
Huurders en gebruikers zullen tijdig over de aangepaste
maatregelen worden geïnformeerd.
 
Met de kerstdagen hopen we het toch nog een beetje
warm en behaaglijk te kunnen houden om goed
voorbereid het nieuwe jaar in te gaan.
 
Om zo veel mogelijk verlies van warmte c.q. energie te
voorkomen laten we onderzoeken of de zolder van ons
kerkgebouw met een isolatiedeken kan worden afgedekt.
Zodra duidelijk blijkt wat de effectieve mogelijkheden zijn
zullen wij een (investerings-)voorstel aan de kerkenraad
voorleggen.
 
Restauratie orgel en renovatie glas in lood ramen
Dorpskerk
De restauratie van de glas in lood ramen verloopt
grotendeels volgens schema. Naar verwachting is die
klus in de eerste helft van oktober gereed.

Er is helaas een onvoorziene vertraging opgetreden met
de restauratie van het orgel. Dit heeft te maken met al of
niet aanpassing van de toonhoogte die niet eerder kan
worden vastgesteld nadat de nieuwe blaasbalg gereed
en geïnstalleerd is. Tijdens ons bezoek aan Flentrop in
Zaandam hebben wij wel gezien hoe mooi de kast is
geworden. De ijzeren pijporgels lagen nog keurig in de
kisten. We zijn ervan overtuigd dat het totaalresultaat
goed zal worden.
Op zondag 4 december zal het orgel voor de eerste keer
bespeelbaar zijn. Wij nodigen u en andere
belangstellenden nu al vast uit om zaterdagmiddag
10 december de officiële overdacht van het orgel bij te
wonen. Het wordt een feestelijk orgelconcert met
toelichting door onze adviseur tevens organist
Cees van der Poel. Nadere informatie volgt in een
volgende Over en Weer.
 
Coördinatie actie kerkbalans
Heel verheugend is om u te kunnen meedelen dat één
van de taken die nu door onze penningmeester
wordt uitgevoerd zijn overgedragen aan Eldert Boersma.
Voor de actie kerkbalans 2023 en volgende jaren neemt
Eldert de coördinatie en organisatie van
de actie kerkbalans van Willem Pool over.
Daar zijn wij hem zeer erkentelijk voor.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters
Frans van Meggelen, voorzitter a.i.

Vanuit het College van Kerkrentmeesters

Bedankt
We willen iedereen bedanken die ons de afgelopen
weken heeft gesteund na het overlijden van
Wanda's vader. De kaartjes, berichten en gesprekken
hebben ons goed gedaan.
We hebben ervoor gekozen om het nieuws niet breed
te communiceren. Het is daarom extra verwarmend
dat we zo'n brede steun uit de gemeente mochten
ontvangen. Hartelijk dank!
 
Wanda en Rik Willemsen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

We waren heel verrast dat Hans Witte
een mooie bos bloemen als groet van de gemeente
kwam brengen. Het gaat de goede kant op met ons.
 
Thijs en Tini Moes
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Orgelconcert
met fluit en zang
Zondag 2 oktober geven maar liefst 6 organisten,
1 fluitiste en 2 sopranen een concert in de
St .Pancratiuskerk in Castricum.
Het is inmiddels een traditie geworden dat de organisten
van de Pancratiuskerk ieder jaar samen een concert
geven. Dit gebeurt dit jaar voor de 10de keer.
Een jubileum dus.
De organisten Dirk van Egmond, Joost Doodeman,
Wendy Leonards, Iwan van Amsterdam, Katalin Somogyi
en Ronald Schollaart, de fluitiste Edith Heldoorn en de
sopranen Lijda Talboom en Ineke Bos laten werken horen
van verschillende componisten.
Ook dit jaar is het weer een zeer gevarieerd programma,
waaronder de beroemde mars “Pomp and
Circumstance” van Edward Elgar die 4-handig zal worden
gespeeld. Het beroemde lied “Land of hope and glory”
dat in de mars voorkomt, mag daarbij natuurlijk door
iedereen uit volle borst worden meegezongen.
 
Het concert begint om 15.00 uur. Er is een pauze met
koffie en thee en na afloop van het concert is een
deurcollecte. Het adres van de St. Pancratiuskerk is
Dorpsstraat 113 in Castricum. U bent van harte welkom!

Fotograaf van de foto is Anja Rodenburg.

"V.l.n.r. Katalin Somogyi, Dirk van Egmond,

Ronald Schollaart, Edith Heldoorn,

Iwan van Amsterdam.

Op de foto ontbreken: Joost Doodeman,

Wendy Leonards, Edith Bos, Lijda Talboom."

Muziektheater
'As it is in heaven'
Eindelijk is het zover! vanuit de Witte Duif wordt dit
bijzondere muziektheater uitgevoerd in het weekend van
12 en 13 november 2022. Dit gaat gebeuren in de
Dorpskerk, maar de zitplaatsen zijn daar beperkt.
Als u wilt komen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk
doorgeven? Uiterlijk 6 oktober! Dan kunnen wij zien of er
genoeg beschikbare plaatsen zijn.
Data: zaterdag 12 november om 20.00 uur en
          zondag 13 november om 16.00 uur.

Opgeven via de mail:  icbranderhorst@planet.nl

Maal en Verhaal

A.s. maandag 26 september is er weer Maal en Verhaal,
de eerste keer na de zomervakantie. 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.
Voor de agenda’s: de volgende Maal en Verhaal is
maandag 24 oktober.
 
Opgave graag uiterlijk donderdag 22 september 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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Om te gedenken

           Het verlies was er al voor het einde 
           De rouw voordat het afscheid kwam 
           Toen die onzekere verwarring 
           Bezit van je gedachten nam 
           Wij voelden mee met je stil verdriet 
           Nu rouwen wij, maar vergeten niet 
  
Op maandag 15 augustus
is overleden

Jaap Koers.
 
Hij is 79 geworden.
Op 26 september 1942 werd
Jaap geboren in Amsterdam.
Hij groeide op in een gezin
met vijf kinderen in Amsterdam-West. 
Jaap was de oudste.
Zijn vader overleed op 44-jarige leeftijd. Jaap ging naar
school en werd banketbakker. Daarna had hij
dienstplicht. Zijn gezondheid liet het niet toe om zijn
functie als bakker op te pakken. Jaap ging werken bij het
GVB als trambestuurder. Hier was Jaap trots op. Later is hij
overgestapt en buschauffeur geworden.

Hij had een druk leven en leerde met verschillende
mensen om te gaan. Ondertussen woonde hij in
Amsterdam-Noord en kreeg Jaap steeds meer last van
astma. Hij kreeg een relatie met Mechelien.
Tussen zijn 30 en 35ste levensjaar werd hij afgekeurd.
Jaap leerde met astma om te gaan en zijn leven kreeg
een andere wending. Hij ging vrijwilligerswerk doen bij
het buurthuis.
In 1991 verhuisden ze naar Castricum en deed hij
verschillende taken in de Kern.

Jaap fotografeerde graag, hield van lezen en genoot van
het trainen met zijn hond.
Hij stond altijd klaar voor anderen. Een sociaal, betrokken
en lieve man. En op zijn tijd een driftkikker.  
 
Tijdens de dankdienst voor het leven op
maandag 22 augustus hebben we afscheid genomen
van Jaap in de Dorpskerk. Daarna hebben we hem naar
zijn laatste rustplaats begeleid op Onderlangs.
 
We geloven en vertrouwen Mechelien en de familie
Gods liefde toe nu Jaap niet meer bij hen is.
 

Pastor Eveline Masetti

Tot het einde toe zelfstandig,
het leven in eigen hand houdend,
is overleden
op woensdag 31 augustus
op de leeftijd van 98 jaar
 
Neeltje Elbers - Stelling, Elly.
 
Elly is geboren in Enkhuizen
op 26 september 1923.
Daar is ze in een streng christelijk, maar liefdevol gezin
opgegroeid. Ze komt uit een gezin met vier zussen en
een broer. Na de oorlog ging ze werken op een
distributiekantoor in Amsterdam.
Op een jongerenvereniging leerde ze haar man kennen.
Ze trouwden en werden gezegend met vier kinderen,
zes kleinkinderen en negen achterkleinkinderen.
Elly was een familiemens. Ze hield de verjaardagen en
ontwikkelingen van iedereen bij. 
Naast haar familie was het geloof de leidraad door haar
leven. Ze was dan ook actief betrokken bij verschillende
taken in de kerk. 
 
We herinneren Elly als een liefdevolle, betrokken,
krachtige en gelovige vrouw met een duidelijke wil. 
 
Woensdag 7 september namen we afscheid van Elly in
de Dorpskerk tijdens een dankdienst voor het leven 
 
We bidden de kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Gods troost en liefde toe nu ze Elly moeten missen.
 
 
Pastor Eveline Masetti
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Werkgroep Ouderen Contact
Het is fijn te kunnen melden dat Marga Valk de nieuwe
voorzitter is van de Werkgroep Ouderen Contact.
We kennen Marga goed en waarderen haar creativiteit
op het gebied van bloemschikken, bakken en muziek.
Nu blijkt ook dat ze de vergaderingen soepeltjes en
gezellig laat verlopen. We zijn blij met haar.
 
Hier vast een overzicht van de bijeenkomsten voor het
seizoen 2022/2023. Van oktober tot en met januari komen
we de tweede dinsdag van de maand bij elkaar in
De Schakel. Vanaf februari 2023 doen we dit de eerste
dinsdag van de maand. De kerstmaaltijd zal plaats
vinden op 13 december.

Op 11 oktober komt imker Piet Kuijs uit Limmen ons
vertellen over het leven van de bijen en op 8 november
vertelt Henk de Bruijn over het boeiende leven van kevers
in ons duingebied.
 
We hopen dat onze gasten gezellige bijeenkomsten
zullen hebben, waarop interessante onderwerpen
aan de orde komen en volop gelegenheid is elkaar
te ontmoeten. De volgende bijeenkomst is
dinsdag 11 oktober om half 3 in De Schakel.
 
Marieke Meijer

Oecumenische
Vrouwengespreksgroep
Iedere 2e donderdagmiddag van de maand komt de
oecumenische vrouwengespreksgroep bij elkaar om te
spreken over een onderwerp.
Samen worden die onderwerpen uitgezocht. Dat kan
over van alles gaan waar op dat moment de aandacht
naar uitgaat. Meningen en ervaringen worden
uitgewisseld, zodat we van elkaar leren.
 
De thee/koffie staat klaar om 13.45 uur in De Schakel,
zodat we om 14.00 uur kunnen beginnen. We gaan door
tot 16.00 uur.
De Schakel ligt in het steegje tussen de Dorpskerk en
De Kern in.
 
Onderwerpen, altijd onder voorbehoud. Er kunnen
wijzigingen plaatsvinden.
13 oktober gaan we in gesprek over het artikel in Trouw
van 31 mei van Marli Huijer, filosofe:
"Streef niet naar zo lang mogelijk leven".
 
Is het wat voor u? U kunt altijd een keer komen kijken.
U bent van harte welkom!
 
Inlichtingen: Annalize Karsten, tel. 06-57672164 en
                      Mariet Feijen-Schrickx, tel. 655697

In gesprek over jaarplan / een terugblik en vervolg
Het is bijna een jaar geleden dat 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 initiatieven die als gevolg hiervan
tot stand zijn gekomen.
 
Graag willen we samen met u actief terugblikken maar
ook vooruitkijken naar de verdere uitvoering. Waar staan
we op dit moment, zijn we op de goede weg, waar
moeten ons de komende periode op richten en hoe
gaan we om met de schaarste aan menskracht?
Werkgroepen zullen onder meer vertellen waar ze mee
bezig zijn. Ook wordt u gevraagd daarin mee te denken.
Een belangrijk uitgangpunt blijft dat veel handen het
werk licht maken.  
 
Daarvoor wordt u van harte uitgenodigd voor een
gemeentevergadering.
U heeft de mogelijkheid deze bijeenkomst te bezoeken op
donderdagmiddag 27 oktober om 15.00 uur of
dinsdagavond 1 november om 19.30 uur.
Beide bijeenkomsten worden gehouden in
de Dorpskerk. 
Voor vragen mail naar: arnold.faber@icloud.com 
 
Arnold Faber
coördinator Visie en Beleid

In gesprek
over het jaarplan
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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 vrijdag (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


