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Voorwoord
Helaas moeten wij beginnen met een verdrietig bericht. Vokomen onverwacht
is begin juli ons voormalig redactielid Willy Eusman overleden.
Verderop in deze editie wordt daar aandacht aan besteed door middel van
bijdragen van ds. Rik Willemsen en de redactie.

Dit septembernummer markeert de start van een nieuw seizoen, als u het blad
doorneemt zal dat u niet ontgaan. Naast het gegeven dat verschillende
activiteiten weer beginnen, is de startzondag iets om naar uit te kijken:
u treft er uitvoerige informatie over aan. Het thema van de startzondag,
'Aan tafel!', krijgt op zondag 25 september ook letterlijk vorm (zie pagina 11). 

Door middel van het plaatsen van bijbehorende afbeeldingen (zoals in dit
nummer op de voorpagina en hierboven), zal ook dit seizoen aandacht
worden gevraagd voor de diaconale collecten.

In een oproep op pagina 14 wordt aandacht gevraagd voor het vervullen
van de vacatures in de kerkenraad, waarbij er tevens gezocht gaat worden
naar een 'lichtere vorm' van besturen. Wellicht iets voor u?
 
U merkt het, er is weer genoeg te lezen in deze nieuwe Over en Weer.
Wij wensen u veel leesplezier en een goed kerkelijk seizoen.
 
De redactie
 
Afbeelding voorpagina: St George kerk in Syrië
(collecte 18 september). Bron: KerkinActie

Vrouwen werken aan vrede in Colombia; collecte 25 september. Bron KerkinActie
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Ter overweging
Museum van Verloren Herinneringen
Er zijn momenten dat je denkt: "Nu ga ik een grote schoonmaak houden. Ik ga mijn kasten opruimen en al het
overbodige wegdoen." Soms kom je een voorwerp tegen en zodra je het in je handen hebt, komen er dierbare
herinneringen naar boven. Er is dan ogenblikkelijk een halt toe geroepen aan je opruimdrift. Sterker nog, je doet
helemaal niets meer en zit in gedachten aan ooit verzonken in de tijd dat het voorwerp in je bezit kwam, hetzij
gekocht, gevonden of gekregen van een dierbare. Het zijn unieke persoonlijke herinneringen. Er zijn ook voorwerpen,
die zowel persoonlijk, als een collectieve herinnering oproepen: zoals de Droste cacao busjes, die waarschijnlijk alle
oma's hadden, of snoeptrommeltje van Verkade. Deze herinneringen zijn boeiend, omdat ze een inkijkje geven in het
leven van die persoon en ook van ons allemaal, alsof we teruggaan in de tijd, de geschiedenis. We leren misschien
elkaar beter begrijpen. In ieder geval is het een poging daartoe. Een herinnering kan ook tot leven komen met een
lied of muziekstuk op de radio of een gebaar van iemand die je tegen komt of een gezicht van een onbekende die je
ineens aan een dierbare herinnert die je al heel lang niet gezien hebt of wellicht al gestorven is. Oude vergeelde foto's
die in een mapje opgeborgen werden om ingeplakt te worden en daarna weggestopt in de lade en toch vergeten
worden. Hoe pijnlijk of vreugdevol kan het weerzien zijn? Weerzien, elkaar opnieuw ontmoeten en elkaar beter
begrijpen. Donderdag 11 augustus nam Theatergroep TiNaNiNaNi ons mee op reis door de herinneringen van de ziel.
Bijzonder inspirerend om dit mee te maken. In samenwerking met Stichting Welzijn kijk ik terug op een succesvolle
herinnering.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Bijbel is een boek vol herinneringen met verhalen uit het Oud en Nieuwe Testament. Gelukkig spreekt God tot ons
wanneer we de Bijbel openslaan. Daarvoor hoeven we niet naar het museum.
Op het moment dat ik dit schrijf zitten we midden in een hittegolf. In mijn gedachten zie ik een vuur en worstel ik met
een tekst uit Lucas 12: 49 - 56.
Ik wil graag insteken bij de woorden van Jezus waar hij zegt: ik ben gekomen om een vuur te ontsteken en ik wilde dat
het al brandde!
Vuur is in de bijbel een belangrijk begrip. Het heeft namelijk vaak te maken met een verschijning van de Eeuwige.
Denk maar aan de vuurkolom die het volk bij nacht voorging uit Egypte, aan het brandende braambos van Mozes en
aan de vurige tongen met Pinksteren. Vuur heeft altijd iets dubbels, je kunt je eraan verwarmen, maar tegelijkertijd ook
afschuwelijk branden. Vuur kan je vernietigen, maar ook louteren. Vuur heeft met enthousiasme te maken, maar het
kan je ook verteren. Blijkbaar past die dubbelheid goed bij hoe mensen de ontmoeting met God beschrijven. Enerzijds
is er de warme nabijheid, tegelijkertijd is er ook iets van ontzag en afstand. Blijkbaar wordt de Eeuwige zo het best
getekend, als de nabije, degene die omziet naar zijn volk, die liefde en troost is, maar ook als een geheim, een
mysterie, als groter dan jijzelf, als wie de tijden overziet.
 
Tot slot rond ik deze tekst af met het gedicht 'Vuur'. Dat is te vinden op pagina 9.
 
Pastor Eveline Masetti
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Kerkdiensten in de Dorpskerk
   4 september
   10.00   Ds. Rik Willemsen         
               met kinderdienst / overstapdienst (zie pagina 5)
               1e collecte: Myanmar, een volwaardige plek
                                    voor mensen met een beperking
               2e collecte: Kerkelijk beheer
 
 11 september
   10.00   Ds. Rik Willemsen          
               Maaltijd van de Heer
               1e collecte: Diaconie
               2e collecte: De kerk: een thuis voor jongeren
 
 18 september          Vredeszondag
   10.00   Ds. Bert Appers
               1e collecte: Syrië, de kerk als plek
                                    van hoop en herstel
               2e collecte: Kerkelijk beheer

 25 september          Startzondag          met kinderdienst
   10.00   Pastor Eveline Masetti en ds. Rik Willemsen         
               M.m.v. een gelegenheidskoor (zie pagina 10)
               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

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op
Omroep Castricum (FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN, XS4ALL, Telfort kanaal 1159 en T-mobile kanaal 2149).
Zie ook www.omroepcastricum.nl
De live-stream video-uitzending is te volgen via www.pkcastricum.nl

In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'

28 augustus 
  10.00 uur          Pastor Anton Huisman           
 
  4 september 
  10.00 uur          Ds. Angelique Rijlaarsdam
 
18 september 
  10.00 uur          Pastor Anton Huisman
 
  2 oktober 
  10.00 uur          Pastor Anton Huisman

Gemeenschapsvieringen Dijk en Duin
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Bij de diensten in juli en augustus

Zondag 4 september is dus weer de eerste keer van dit
seizoen. In deze dienst nemen drie tieners afscheid van
de Kind & Kerkvieringen. We markeren dit
overstapmoment en verwelkomen ze in de
‘grotemensenkerk’. We hopen van harte dat ze zich thuis
gaan voelen. Daar zijn we overigens met elkaar
verantwoordelijk voor! De dienst krijgt een persoonlijk
tintje omdat de drie tieners hebben meegeholpen met de
voorbereiding. We luisteren naar hun lievelingsverhalen
en zingen liederen die ze zelf hebben uitgekozen.
Dat Jezus ook tiener is geweest horen we in de lezing die
centraal staat: Lucas 2: 41 - 52.

Op zondag 11 september vieren we met elkaar het
avondmaal. De tafel van de Heer waaraan iedereen
welkom is. Juist op dát punt krijgt Jezus kritiek van de
farizeeën en Schriftgeleerden. Het is niet goed dat Jezus
zondaars aan tafel ontvangt en met ze eet. Jezus
antwoordt in een aantal gelijkenissen, waarvan we er
twee horen: de gelijkenis van het verloren schaap en de
gelijkenis van het verloren muntje (Lucas 15: 1 - 10).
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel!
 

De start van de jaarlijkse vredesweek wordt gevierd op
vredeszondag, dit jaar op zondag 18 september.
Vanuit de vredesorganisatie PAX worden door het hele
land activiteiten georganiseerd rondom het thema
‘Generatie vrede’. Ik hoop op een persoonlijke en eigen
wijze na te denken over vragen als: wie zijn wij/ ben ik,
als het gaat om oorlog en vrede? Ben ik een mens van
vrede? Is mijn hart in vrede of is mijn hart in oorlog? Hoe
transformeer ik tot een mens van vrede - in de conflicten
waarin ík terecht kom? “Schep mij o God een rein hart”!
We horen Marcus 7: 1 - 23 en concentreren ons op
vers 6b - 7 en 20 - 23.

We starten het nieuwe seizoen officieel met de jaarlijkse
startzondag op zondag 25 september. Een dienst die in
meerdere opzichten anders zal zijn dan anders. Elders in
dit nummer van Over en Weer (zie pagina 11) vindt u
meer informatie over het programma.
Wat niet anders dan anders is, is dat we uit de Bijbel
lezen: Lucas 24: 13 - 35, het verhaal van de
Emmaüsgangers. Een verhaal van onderweg zijn,
een verhaal van Christus ontmoeten. Een verhaal waar
de ontknoping zich aan tafel voltrekt. Passend bij het
nieuwe jaarthema, aan tafel!

De zomervakantie is voorbij, de scholen zijn weer begonnen en ook in de kerk starten we het seizoen weer op.
We starten het seizoen direct met een aantal bijzondere diensten.
Hoewel we in de zomervakantie wekelijks kinderen in de kerk hadden beginnen de Kind & Kerkvieringen weer in
september. Elke eerste zondag van de maand hebben de kinderen in de basisschoolleeftijd hun eigen moment in de
bovenzaal van de Dorpskerk. Voor de kinderen tot 4 jaar is er op deze zondagen kinderoppas aanwezig.
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Uit de kerkenraad
De vergadering van de kerkenraad op 4 juli 2022 is de
laatste voor de zomervakantie. Met deze vergadering
wordt tevens het vergaderseizoen 2021/2022 afgesloten.
 
Veilige kerk
Omdat een veilige gemeente noodzakelijk, maar niet
vanzelfsprekend is, heeft het onderwerp ‘Veilige kerk’
vanaf maart op de agenda van de
kerkenraadsvergaderingen gestaan. De gesprekken
resulteerden in het opstellen van het beleidsdocument
‘Veilige kerk’ en bespreking en vaststelling ervan in deze
vergadering.
Ook is besloten het onderwerp gemeente breed aan de
orde te stellen; zie het artikel ‘Beleid Veilige kerk’ in deze
‘Over en Weer’ (zie pagina 12).
 
Vacatures en benoemingen
Het college van diakenen draagt drie gemeenteleden
voor om benoemd te worden als diaconaal rentmeester:
mevr. Thea Korfage - Spelman,
mevr. Mineke Ramaker - Cretier en de heer René Zijp,
als resp. notulist, secretaris en penningmeester van de
Diaconie. Als er na bekendmaking van het voornemen
tot benoeming in de zondagsbrief en op de website
geen bezwaren worden ingebracht, volgt benoeming in
de moderamenvergadering van 15 augustus.
De taken van het College van Kerkrentmeesters en de
mogelijkheden van de zittende (ouderling-)
kerkrentmeesters dreigen uit balans te geraken.
Voorlopig kunnen de werkzaamheden nog onderling
worden verdeeld, maar er zijn dringend andere en meer
structurele oplossingen nodig. Hopelijk zijn - net als het bij
de Diaconie het geval is – meer gemeenteleden bereid
mee te gaan doen. Misschien ook dat er nagedacht
moet worden over mogelijkheden van samenwerking in
regionaal verband.
Het verwachte aftreden van enkele ambtsdragers aan
het einde van dit jaar is aanleiding om – in navolging van
ontwikkelingen in de landelijke kerk – te gaan kijken naar
een manier om als kerkenraad ‘lichter’ te gaan besturen,
waardoor mogelijk meer gemeenteleden mee kunnen en
willen gaan doen in de kerkenraad.
Ds. Rik Willemsen schrijft hierover een inspirerend artikel in
deze ‘Over en Weer’ (zie pagina 14).
 
Jaarplan (vervolg)
Bij het uitbrengen van de eindrapportage van de
projectgroep implementatie jaarplan 2021-2023 in de
vorige vergadering (7 juni) is geconstateerd dat er in het
bijzonder aandacht nodig is voor de doelgroep 50-75,
de jonge gezinnen, de organisatie van het pastoraat en
voor de communicatie.

Inmiddels wordt voor de groep 50 - 75-jarigen gekeken
naar mogelijkheden om gespreksgroepen te starten.
Daarnaast zouden we voor jong en oud (en iedereen
daar tussenin) gesprekken tussen de generaties willen
organiseren.
Bij ‘communicatie’ wordt gedacht om – naast het
kerkblad ‘Over en Weer’, de website en Facebook – te
beginnen met een kerk app voor de kern van betrokken
gemeenteleden en voor de groep daaromheen.
De makers van de bekende kerk app Donkey Mobile
(www.donkeymobile.app ) hebben onlangs een
presentatie gegeven over de mogelijkheden van deze
app. Alvorens te besluiten tot al dan niet invoeren van de
kerk app wordt er nog een tweede presentatie
georganiseerd met meer gemeenteleden.
 
En verder
De plannen voor de Startzondag op 25 september zijn in
grote lijnen bekend. Het thema ‘Aan tafel’ biedt ruimte
voor ontmoeten en verbinden, zowel onderling als met
het dorp.
De werkgroep jeugd en jongeren heeft plannen gemaakt
voor het nieuwe winterseizoen; op 4 september is een
‘overstapdienst’ en ook wordt meegewerkt aan de
Startzondag.
De gemeente Castricum heeft laten weten dat men gaat
handhaven op het parkeerverbod op het plein voor de
kerk (voetgangersgebied). In- en uitstappen zal worden
gedoogd, maar parkeren moet elders (bijv. in de
parkeergarage Bakkerspleintje).
 
Tenslotte
Mocht u naar aanleiding van dit verslag of anderszins
vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u rustig
contact met ons opnemen. Onze gegevens vindt u op
de achterpagina van dit blad.
 
Namens de kerkenraad,
IJmte van Gosliga
 
 
De volgende kerkenraadsvergadering is op
maandag 5 september 2022, 19.30 uur.
De agenda wordt tevoren gepubliceerd op de website en
opgehangen op het prikbord in de Dorpskerk.
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Kerkenpad naar de Corneliuskerk in Limmen
Uitnodiging
De werkgroep pastoraat organiseert binnenkort een
‘Kerkenpad’ naar de Corneliuskerk in Limmen;
we nodigen u graag uit om met ons mee te gaan.
De Corneliuskerk te Limmen is gewijd aan Sint-Cornelius.
De kerk is ontworpen door architect Petrus Snel
(1860-1934) en werd ingewijd op 15 april 1902.
Door een uitslaande brand in het dak op 3 mei 2018 werd
grote schade aangericht aan de kerk. De wederopbouw
is in 2019 begonnen en op 20 september 2020 is de
herbouwde kerk weer in gebruik genomen.
(Meer informatie over de Corneliuskerk is te vinden op de
website van ReliWiki: https://reliwiki.nl/index.php/Limmen,
_Dusseldorperweg_76_-_Cornelius)
Bent u nieuwsgierig naar de vernieuwde Corneliuskerk en
wilt u meer weten over de wederopbouw en hoe de
Limmer gemeenschap zich hiervoor heeft ingezet?
Ga dan op 30 september mee op kerkenpad naar
Limmen om de Corneliuskerk te bezoeken. Leden van de
parochieraad van de Corneliuskerk gemeenschap
Limmen ontvangen ons deze middag graag om ons te
informeren over het kerkgebouw en de wederopbouw.
 
Gegevens
Het bezoek aan de Corneliuskerk, Dusseldorperweg 76
in Limmen zal plaats vinden op vrijdag 30 september
2022 om 14.00 uur.
We stellen voor om – voor zover mogelijk - gezamenlijk
naar Limmen te fietsen. Vertrek om 13.30 uur uit
Castricum. Ook kunt u op eigen gelegenheid naar de
Corneliuskerk komen; eventueel met carpooling.
 

Bron: Cornelius-kerk.nl

Aanmelden
Omdat het aantal deelnemers beperkt is, verzoeken we u
om uw deelname aan ons door te geven.
Dit kan tot en met 22 september 2022, bij voorkeur per
e-mail: pastoraatpkc@ziggo.nl 
of telefonisch: 06 50236206 (IJmte van Gosliga)
Wilt u hierbij aangeven:

•   het aantal personen
•   wijze van vervoer: fietst u mee of komt u op eigen

gelegenheid naar Limmen of wilt u met iemand
meerijden.

Na uw aanmelding laten we u bijtijds weten of uw
deelname mogelijk is en ontvangt u nadere gegevens
(vertrekpunt van de fietstocht; carpooling etc.)
 
We hopen samen met u een interessante middag
te hebben.
 
Namens de werkgroep pastoraat,
IJmte van Gosliga

Iedere 2e donderdagmiddag van de maand komen
enkele vrouwen, katholiek én protestant, bij elkaar om te
spreken over een gespreksonderwerp.
Samen worden die onderwerpen uitgezocht. Dat kan over
van alles gaan waar op dat moment de aandacht naar
uitgaat. Meningen en ervaringen worden uitgewisseld,
zodat we van elkaar leren.
 
De thee/koffie staat klaar om 13.45 uur in De Schakel, 
zodat we om 14.00 uur kunnen beginnen. We gaan door
tot 16.00 uur.
Onderwerpen, altijd onder voorbehoud. Er kunnen
wijzigingen plaatsvinden.

Oecumenische Vrouwengespreksgroep
8 september starten we weer het nieuwe seizoen, waarin
we vertellen hoe we de vakantiemaanden hebben
doorgebracht, dichtbij, thuis of verder weg.
Misschien over een leuke ontmoeting die hebben gehad.
Misschien iets tastbaars meenemen.
 
Is het wat voor u? U kunt altijd een keer komen kijken.
U bent van harte welkom!
 
Inlichtingen: Annalize Karsten, tel. 06-57672164 en
                      Mariet Feijen - Schrickx, tel. 655697
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Vanuit de Pastores 
--------------------------------------------------------------------------------
 

verbinden   luisteren   bloeien

Uit het veld: De tieners van de ronde tafel
Vlak voor de zomervakantie kreeg ik op het nippertje
drie tieners bij elkaar aan mijn ronde keukentafel.
Na de zomer nemen ze in de dienst van 4 september
afscheid van de kind&kerk groep. En wat is er nou leuker
om zo’n afscheidsdienst samen voor te bereiden?
De vraag aan tafel was simpel: wat is jouw favoriete
Bijbelverhaal? Het leverde verrassende gesprekken op.
Jemig, wat weten die tieners eigenlijk veel van de Bijbel!
En wat kunnen ze moeilijke vragen stellen zeg! Voor wie
denkt dat tieners lui en ongeïnteresseerd zijn: ze hadden
zich alle drie prima voorbereid, er kwam zelfs iemand met
vol geschut aan tafel. Kinderbijbel, liedboek,
aantekeningenboekje.
Wat deze samenkomst aan de ronde tafel op gaat
leveren houden we nog even geheim, maar ik kan alvast
wel waarschuwen: onderschat deze jongeren niet!
 
Open kerk tijdens zomermarkt
In de vorige Over en Weer was het nog niet duidelijk of we
Open Kerk konden houden tijdens de maandelijkse
zomermarkten op zondag. Dank zij een enthousiaste
groep vrijwilligers is het gelukt om de kerk op deze
zondagen na de kerkdienst open te houden tot 15.00 uur.
Buiten de reguliere Open Kerkvrijwilligers hielpen ook
eenmalige vrijwilligers mee. Heel verheugend om dit
enthousiasme binnen de gemeente te zien!
Aan belangstelling van bezoekers geen gebrek.
Met name na lunchtijd kwam de bezoekersstroom goed
op gang. De meeste bezoekers kwamen uit
nieuwsgierigheid naar het gebouw. Waarom zijn de
ramen dichtgetimmerd? En waarom heeft deze kerk geen
orgel? De restauratiewerkzaamheden bleken een goede
gespreksstarter te zijn.
Soms vertelden mensen spontaan waarom ze ooit de kerk
verlaten hebben, maar dat ze op vakantie altijd wel een
kerkje binnengingen. Boeiend is dat. En prachtig dat
mensen zich vrij voelen om dit zomaar aan een vreemde
te vertellen. Wat ons betreft houden we dit erin: als er in
het dorp wat te doen is, deuren open! De laatste
zomermarkt van dit seizoen is op zondag 18 september.

Wandelpastoraat
Deze kleurrijke foto is gemaakt tijdens een pastoraal
gesprek. Al wandelend waren we met elkaar in gesprek.
Soms stonden we stil of zaten we even op een bankje.
De natuur kan leiden tot andere invalshoeken,
onverwachte gespreksonderwerpen of gewoon tot
stilzwijgend voortgaan. Wilt u ook kennismaken met deze
vorm van pastoraat? Aarzel dan niet om contact op te
nemen met Eveline Masetti of ds. Rik Willemsen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschikbaarheid pastores in september
Van 13 t/m 18 september is ds. Rik Willemsen niet
beschikbaar. Eveline Masetti is deze dagen bereikbaar
voor pastorale noodgevallen van jong en oud.
De pastoraattelefoon is in deze periode ook bereikbaar.

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.  

vervolg op pagina 9
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vervolg van pagina 8
 
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
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 22 september 2022
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Plaats: De Schakel
 
Wandelen geeft zin en richting
Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende
derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar
Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen
op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de
wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema
gaan of we verdiepen ons in een (geloofs) vraag
 
Stilte-verdiepingswandeling
Samen in stilte wandelen. Onderweg genieten van de
ruisende bladeren, de weidse uitzichten en het ritme van
de natuur. En af en toe even stilstaan voor een oefening
of een verdiepingsvraag.
Na afloop van de wandeling is er de mogelijkheid om
samen ervaringen te delen.
Wees van harte welkom om de kracht van het samen in
stilte wandelen, verdiepingsvragen en rust te ervaren. 
Zin in een wandel ervaring?
Eveline is te bereiken via telefoon 06 10571560, Whats app
of E-mail evelinemasetti@pkcastricum.nl
Rik is te bereiken telefoon 06 19847998, Whats app of
E-mail predikant@pkcastricum.nl
 
Lectio Divina:
wat God de lezer vandaag wil zeggen
Iedere eerste vrijdag van de maand in De Schakel van
13.00 - 14.30 uur.
De eerste volgende bijeenkomst is op
vrijdag 2 september.

Vuur
 
O, God, U bent niet het vuur
uit de lucht boven ons.
 
U bent niet het vuur
dat verderf en vernieling zaait.
U bent niet het vuur
uit het geweer
van de sluipschutter
die doodt.
 
U bent niet het vuur,
dat deze aarde,
woonplaats voor mensen,
verschroeit en onleefbaar maakt.
 
U bent dat andere vuur,
dat mensen verwarmt,
aanzet tot liefde voor elkaar.
 
U bent dat vuur
van een smid in zijn smederij
dat mensen met elkaar verbindt,
om te werken aan de aarde,
waar het oorlogsvuur stopt,
het geweld tot een einde komt.
 
U bent het vuur van de geest,
die onze tongen een nieuwe taal te spreken geeft,
een taal van vrede en hoop,
van zusterschap en broederschap.
 
O God, U bent het vuur in de brandende
braambos,
dat niet vernield, maar zich bekend maakt
als IK BEN – die er wil zijn voor mensen.
 
De God die zich het lijden van alle verdrukten
en vernederden aantrekt.
 
De God die ons oproept
er te zijn voor elkaar
en niet langer tegen elkaar.
 
U bent het vuur dat mij, U en jou uitnodigt
licht en warmte te verspreiden.
 
Een bewerking door Corrie Bark-Bakker van
‘Vuur’, uit: Als een smekeling,
van Marinus van den Berg
 
Pastor Eveline Masetti

vervolg van pagina 3
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Vanuit de werkgroep vieringen
Lied van de maand
In september start het kerkelijk seizoen weer.
Onze tieners stappen over de van de kinderkerk naar hun
eigen tienergroep en we markeren met elkaar de start
van een nieuw seizoen op de startzondag.
Een mooie gelegenheid om een lied van de maand te
kiezen dat gaat over kerk-zijn met elkaar. Dat lied hebben
we gevonden in ‘de kerk is daar’. Woorden van voormalig
pastor Adri Bosch op een pakkende melodie van de
bekende Willem Vogel. In deze samenwerking van woord
en muziek is de oecumene dus goed hoorbaar!
Het lied is geschreven als Pinksterlied, het feest dat ook
wel ‘de geboorte van de kerk’ wordt genoemd. Het lied
heeft een menselijke insteek: ‘de kerk is daar waar
mensen zijn die geven om elkaar’. De menselijk aspecten
van samen zijn, vriendschap en geven om elkaar tekenen
de coupletten. Maar uiteraard ontbreekt God niet.
Het is uiteindelijk God die zijn tent bouwt, die van een
groep mensen een kerk maakt. Bosch schetst een
zogenaamde ‘laag godsbeeld’ als hij over God schrijft:
‘Geen hoge God zal met hen zijn maar God dicht bij de
grond’. Met die God mogen we als PKC het komend
seizoen weer de tent van de kerk in de wereld bouwen.
 

Voorbereiden en nabespreken van diensten
De afgelopen maanden zijn er verschillende diensten
samen met gemeenteleden voorbereid. Dit is zo goed
bevallen dat we dit het komende seizoen structureler
willen aanpakken door elke maand een dienst met
gemeenteleden voor te bereiden. Het zwaartepunt ligt
hierbij op het samen lezen van het Bijbelgedeelte van de
betreffende zondag. 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!
 
De tweede zondag van de maand is in de regel de dienst
waarbij we de dienst met elkaar voorbereiden.
De dinsdag ervoor is het voorbereidingsmoment van
10.00 tot uiterlijk 11.30 in De Schakel. In september en
november bereiden we een dienst voor met een speciale
voorbereidingsgroep. De data voor 2022 zijn:

•   Zondag 4 september -
dienst voorbereid door tienergroep.

•   Zondag 9 oktober –
voorbereiding op dinsdag 4 oktober.

•   Zondag 13 november -
dienst voorbereid door Iona-voorbereidingsgroep.

•   Zondag 11 december –
voorbereiding op dinsdag 6 december.

 
Naast het gezamenlijk voorbereiden van diensten zullen
we in het najaar ook weer een nabespreking van een
dienst organiseren. Via Over en Weer, zondagsbrief en
website wordt u uitgenodigd voor de verschillende
voorbereidingsmomenten en de nog te plannen
nabespreking.
 
Namens de werkgroep vieringen, ds. Rik Willemsen.

Gelegenheidskoor startzondag

Wilt u tijdens de viering van de startzondag meezingen in het gelegenheidskoor o.l.v. Jelle Jan Klinkert?
Hartelijk welkom!  Repetities zijn op zaterdag 10, 17 en 24 september van 10 – 11.45 uur in de Dorpskerk.
Wel graag even aanmelden bij Daan: d.simoons@hetnet.nl
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Startzondag 25 september 2022

Bij het binnenkomen van de kerk op zondagochtend treft
je gelijk het geroezemoes ... . De mensen die er al zijn,
maken een praatje met hun buurvrouw of buurman,
of lopen nog wat heen en weer om een bekende aan
te spreken. 
Het is duidelijk dat er behoefte aan contact is! Zeker na
de afgelopen jaren toen dat onmogelijk was. Ook tijdens
de dienst zijn er velen van ons die graag iets tegen een
ander zouden willen zeggen: ¨mooi lied hè¨, of ¨wat een
bijzondere tekst¨, of gewoon ¨wat fijn om je weer te zien¨.
Het thema vanuit de landelijke kerk voor het komende
jaar sluit hier goed op aan. Dat thema is ¨aan tafel¨.
Daarom heeft de werkgroep vieringen ervoor gekozen
om dat heel letterlijk op te vatten:
we gaan op 25 september aan tafel vieren!
In onze Dorpskerk zullen de stoelen anders dan anders
staan: om tafels heen. Vanaf 9.30 uur bent u welkom
aan tafel voor koffie met een krentenbol!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de viering zelf zal er volop gelegenheid zijn om met
elkaar van gedachten te wisselen en in dialoog te
luisteren en mee te praten over de woorden uit de Bijbel.
We gaan op reis met de Emmaüsgangers, een verhaal
dat eindigt aan tafel. Zou Jezus zich ook bij ons aan tafel
laten zien? De kinderen blijven er gewoon bij, ook zij
hebben vast wat te vertellen!

Na de viering zijn er diverse activiteiten, voor jong en oud.
Er komt een praattafel: ¨praatje op het plein¨, een
zangworkshop ¨zin in zingen¨, een mogelijkheid tot
wandelen: ¨rondje om de kerk¨, een speurtocht voor de
kinderen, en mogelijk zijn er creatieve mensen die met
¨scherven geluk willen brengen¨.
 
We horen u denken: wat een ambitieus plan! Ja, dat is
ook zo. Maar weer eens even ¨wat anders¨ houdt ons
mensen bij de les. Altijd verfrissend om elkaar op een
andere manier tegen te komen en echt te ontmoeten. 
We hebben ook mensen van ¨buiten¨ uitgenodigd:
bewoners uit de buurt rondom de Dorpskerk! Velen van
ons willen zich graag verbinden met ¨buiten¨!
Er worden flyers rondgebracht, mensen zijn uitgenodigd
voor koffie met koek en er zullen sta-tafels buiten worden
neergezet. 
 
Kent u iemand die dit ook weleens wil meemaken?
Nodig hem of haar uit: iedereen is van harte welkom!
We willen u ook vragen om ook iets mee te nemen.
Koekjes of cake, snoepjes of iets anders om te delen.
We hopen dat u er al zin in krijgt als u dit leest! 
 
Misschien wilt u ook wel meezingen met het
gelegenheidskoor, dat deze bijzondere zondag zal
opluisteren. Iedereen die van zingen houdt is hartelijk
welkom! We oefenen drie keer in september op
zaterdagochtend.  Elders in deze Over en Weer
(pagina 10) vindt u hierover verdere bijzonderheden. 
 
Als u dit leest, is het eind augustus. We zitten dan midden
in de voorbereidingen. In de Over en Weer van eind
september zullen er zonodig nog verdere
aankondigingen gedaan worden.
Als u wilt meewerken bij de organisatie, meldt u zich dan
bij Ria Ritzema?
Wij hopen op goed weer en verheugen ons op dat wat
komen gaat!

Startzondag 2022, de gemeente van Christus in al haar kleurige

verscheidenheid. Bron: liturgischschikken.nl: startzondag

Van de Werkgroep Vieringen
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Op 15 juni jl. is er een eerste oriënterende presentatie
geweest van Donkey Mobile over de door hen
ontwikkelde Kerk App. De resultaten zijn besproken in de
Kerkenraad van 4 juli. De eerste ervaringen zijn positief te
noemen. Besloten is om een bredere presentatie te
organiseren om zo de gemeenteleden te laten
kennismaken over wat de kerk App voor onze gemeente
kan betekenen. Deze presentatie wordt gehouden op
donderdagavond 22 september in De Schakel en
begint om 20.30 uur.
 
Tijdens de presentatie van 15 juni is duidelijk geworden
dat deze App gezien moet worden als een
‘loyaliteitskanaal’ van de kerk. Veel kerken maken hier al
gebruik van en de kerkleden zijn daar overwegend erg
enthousiast over. Uit ervaring blijkt dat het vooral de
betrokken kerkgangers zijn die hier actief gebruik van
maken (m.n. bij het elkaar vinden en bij het zoeken en
het delen van activiteiten).
De onderlinge informatievoorziening kan door het gebruik
van deze App sterk worden verbeterd en de
communicatie tussen kerkleden onderling versterkt.
Hierdoor er ontstaat een zekere wisselwerking.

Presentatie Donkey Mobile (Kerk App)
De App moet gezien worden als een aanvulling op het
kerkblad en de website. De website blijft een belangrijk
visitekaartje voor de ‘buitenwereld'. De App kan volledig
naar eigen voorkeur worden ingericht, dus een
afspiegeling van de onze eigen kerkelijke organisatie.
Ook collectes kunnen door deze App plaatsvinden en
dat is ook anoniem (via QR code). Ook wordt op het
afschrift automatisch vermeld dat het om een gift gaat.
Kortom over deze App valt veel te vertellen.
 
U bent van harte uitgenodigd om deze presentatie bij te
wonen. Voor vragen neem contact op met Arnold Faber.
(0251-651427 of 06-36180554). Mailen kan ook: arnold.
faber@icloud.com.

Beleid ‘Veilige kerk’
In de rubriek ‘Uit de kerkenraad’ hebben we u in de
afgelopen maanden geïnformeerd over de gesprekken
in de kerkenraad over ‘Veilige kerk’ en over hoe we daar
in Castricum mee om willen gaan.
Als Protestantse Kerk Castricum willen we een veilige
omgeving bieden aan allen die zich met ons verbonden
voelen, veilig om te kunnen zijn wie je bent en veilig om
jouw geloof te beleven: Een veilige kerk voor iedereen.
Het lijkt vanzelfsprekend: in een gemeente van de
Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen
elkaar met respect. Mensen met speciale taken en
opdrachten zijn zich bewust van hun
verantwoordelijkheden en maken geen gebruik van hun
machtspositie ten koste van anderen. Er is ruimte voor de
inbreng van eenieder. Kinderen en jongeren kunnen
ongestoord meedoen.
Helaas gaat dat niet altijd en overal op.
Want ongewenste intimiteiten of grensoverschrijdend
gedrag, maar ook financiële malversatie, intimidatie en
dreiging, kunnen ook binnen een kerk plaats vinden.

De kerkenraad heeft daarom op 4 juli 2022 het
beleidsdocument ‘Veilige kerk’ en daarmee ook de
‘Gedragscode kerkelijke vrijwilligers’ vastgesteld.
Door dit bericht in ‘Over en Weer’ wordt u
geïnformeerd over het vaststellen van het beleid
‘Veilige kerk’; de volledige tekst van het beleidsdocument
is te vinden is op de website www.pkcastricum.nl.
Het gesprek over ‘Veilige kerk’ is met het vaststellen van
het beleid niet afgelopen: zowel in de kerkenraad, in de
werkgroepen als tijdens gemeentevergaderingen zal het
beleid met enige regelmaat aan de orde worden gesteld.
 
Plaatselijk beleid
Ons beleid inzake een ‘Veilige kerk’ gaat uit van
openheid over zaken die goed gaan in onze gemeente,
maar ook van openheid over de dingen die niet goed
gaan. We kunnen elkaar daarop aanspreken.
Bewustwording, preventie, interventie en (na)zorg zijn de
pijlers van het plaatselijk beleid.
Voor de Protestantse Kerk Castricum wordt een
vertrouwenspersoon aangesteld en er is een
gedragscode opgesteld voor vrijwilligers die actief zijn in
onze gemeente.

vervolg op pagina 13
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vervolg van pagina 12
 
Vertrouwenspersoon
In regionaal verband is afgesproken dat de in de
plaatselijke kerken aangestelde vertrouwenspersonen ten
dienste staan voor gemeenteleden in de ‘eigen’
gemeente maar ook voor de leden van de Protestantse
kerken in de regio. We werken hiervoor samen met de
Protestantse kerken in Heiloo, Limmen, Uitgeest-Akersloot,
Heemskerk, Beverwijk en Velsen-Noord. Zo kan elk
gemeentelid een vertrouwenspersoon van haar of zijn
voorkeur benaderen.
Gemeenteleden kunnen bij de aangestelde
vertrouwenspersonen terecht met hun vragen,
vermoedens en meldingen. De vertrouwenspersonen
kunnen bij vermoedens van misbruik binnen de
gemeente ook zelf proactief iemand benaderen.
Ieder van de vertrouwenspersonen volgt het
meldprotocol van de Protestantse Kerk
(https://protestantsekerk.nl/download10257).
Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon
verwijzen, de melder bijstaan in gesprekken met anderen
en bij aangiftes en klachtenprocedures. Zij staan naast
het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen
die persoon in raad en daad.
We hopen binnen afzienbare tijd een (nieuwe)
vertrouwenspersoon voor Castricum aan te kunnen
stellen. De namen en de contactgegevens van de
vertrouwenspersonen zullen worden vermeld op de
website en in ‘Over en Weer’.
 
Gedragscode kerkelijke vrijwilligers
Voor de kerkelijke vrijwilligers van de Protestantse Kerk
Castricum is een gedragscode opgesteld. Kerkelijke
vrijwilligers zijn allen die door hun functie een bijzondere
verantwoordelijkheid in de kerkelijke gemeente hebben
en die daarin het vertrouwen van de gemeente genieten.
Het uitgangspunt voor deze gedragscode is wat de Bijbel
ons leert, over omgang met elkaar. Respect voor de
ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid
kenmerken deze stijl van omgaan met elkaar.

De kerkenraad vraagt alle kerkelijke vrijwilligers
onderstaande omgangsregels na te leven:

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en
discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de
kerkelijke gemeente.

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander
aangeeft.

3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik berokken de ander geen schade.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn

machtspositie.
6. Ik maak geen gemene grappen of opmerkingen over

anderen.
7. Ik negeer de ander niet.

8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9. Ik gebruik geen geweld, en ik bedreig de ander niet.
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander 

 niet tegen zijn of haar wil aan.
11. Ik geef de ander geen seksueel getinte aandacht.
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen 

 ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk 
 leven of uiterlijk.                                                             

13. Ik doe geen mededelingen aan derden over zaken 
 die mij vertrouwelijk ter kennis zijn gekomen. Ik moet 
 de geheimhouding doorbreken als er gevaar of 
 schade kan worden voorkomen, mits ik er alles aan 
 heb gedaan om toestemming van de betrokkene te 
 krijgen om de geheimhouding te doorbreken.

14. Ik maak bewust gebruik van internet, e-mail en 
 andere communicatiemiddelen. In het gebruik 
 hiervan zorg ik ervoor dat de privacy van anderen 
 wordt gewaarborgd.

15. Ik ben aanspreekbaar op mijn gedrag.
 
Namens de kerkenraad,
IJmte van Gosliga

Opbrengst collectes

24 april   Exodus € 103,98

  1 mei Diaconie € 125,15

  8 mei KiA, Nigeria € 148,85

15 mei De Glind € 116,95

22 mei Diaconie € 132,63

26 mei Diaconie Mosaïk €   83,02

29 mei Diaconie € 164,85

  5 juni Zuid-Afrika         € 299,90

12 juni Voedselbank € 172,00

19 juni Diaconie Noodfonds € 187,49

26 juni Hulp en perspectef voor
mensen zonder papieren

€ 156,95

  3 juli Werelddiaconaat kinderen
India

€ 200,60

Voor de Diaconie

 
Voor kerkelijk beheer landelijk:
22 mei              Pioniersplekken                     € 133,18
29 mei              Diaconaat voor jongeren    € 117,50

Voor kerkelijk beheer: 2e collecte
Totaal over mei en juni                                  € 726,68
 
Lieneke Stieltjes
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Op weg naar lichter besturen
De kerkenraad: op weg naar lichter besturen.
Doe je mee?
Een nieuw elan. Taken oppakken waar je energie van
krijgt. Een nieuwe start. Dat zijn enkele termen die we
noemden toen we vorig jaar het nieuwe beleidsplan
handen en voeten gingen geven. We hebben hier als
PKC een goed begin mee gemaakt: nieuwe werkgroepen
zijn gevormd en bestaande werkgroepen zijn uitgebreid.
Op verschillende plekken zijn nieuwe vrijwilligers
begonnen. De aanpak past goed in deze tijd: concrete
en behapbare werkzaamheden voor een beperkte tijd.
Projectmatig werken en kiezen voor taken waar je energie
van krijgt. Daarom werkt de uitvoering van het jaarplan
ook zo goed.
 
De komende periode willen we ook in de kerkenraad met
onze tijd meegaan. Toegegeven, dat verlangen is ook
een beetje uit nood geboren. We hebben op
verschillende plekken vacatures. Als we mensen vragen
om een taak in de kerkenraad te vervullen krijgen we
vaak te horen dat de opdracht te groot is. Men ziet er
tegenop om verschillende redenen. Een toezegging voor
een te lange periode, veel vergaderen en te weinig
praktisch (laat mij maar lekker dingen doen, daar ben ik
goed in). Bovendien: al die kerkenraadsleden die hun
termijn verlengen omdat er maar geen opvolger komt,
dat is een angstig vooruitzicht.
Het kan ook anders. Natuurlijk, er is een kerkenraad nodig
en ook vergaderingen zijn onvermijdelijk. Maar we willen
de komende jaren serieus kijken naar een manier om
‘lichter te besturen’, een ontwikkeling die ook in de
landelijke kerk gaande is en veel succesvolle
voorbeelden kent.
Alleen vergaderen als het nodig is, de vrijheid om kortere
ambtsperiodes te hebben en de energie vooral steken in
het specialisme waar je hart sneller van gaat kloppen
(pastoraat, jongeren, financiën, gebouwen, kerk-zijn in
het dorp, duurzaamheid, etc. …).
 
Een lichter bestuursmodel komt niet zomaar uit de lucht
vallen. En het zal ook niet van de ene op de andere dag
ingevoerd zijn. We zijn tenslotte geen commercieel
bedrijf. Maar we willen het komend seizoen alvast de
eerste stappen zetten. Het is nu dus eigenlijk een heel
mooi moment om in te stappen en mee te denken over
hoe een kerkenraad er in de 21e eeuw uit zou kunnen
zien. Uit eigen ervaring weet ik hoe leuk het is om met een
enthousiast team te bouwen aan een levendige kerk.
Het kerkenwerk geeft dan meer energie dan dat het kost.
Dat enthousiasme is zeker ook binnen de PKC aanwezig.
Een goede basis om op voort te bouwen!
 

Ben je nieuwsgierig geworden of de kerkenraad iets voor
jou is? Dan drink ik graag een kop koffie met je om verder
te praten over de mogelijkheden. Samen kunnen we
onderzoeken waar jouw kwaliteiten en interesses het
beste tot hun recht komen.
 
Namens de kerkenraad, ds. Rik Willemsen

De wandeltocht van
Vincent (afsluiting)
Velen hebben mij al gezien: ik ben weer thuis. Op 23 juli
ben ik aangekomen in Santiago de Compostella,
waar ik Cora weer in mijn armen kon sluiten. Een datum
die alweer drie weken achter mij ligt. Na 104 dagen
onderweg te zijn, hoefde ik niet meer te wandelen naar
de volgende herberg, hoefde ik geen stapelbed meer uit
te kiezen, geen restaurant te zoeken, geen wasje meer te
doen. maar die routinematige activiteiten rondom het
wandelen gaven ook een ritme aan de dag en een
oneindige vrijheid en dat mis ik soms nog wel eens.
 
Als ik terugkijk vond ik de wandeling door België en
Frankrijk een groot avontuur; daar ben ik mezelf
tegengekomen, door lichamelijk ongemak in de vorm
van blaren en door angst omdat ik niet aan geld kon
komen. Maar daar heb ik mijzelf ook bewezen, met de
hulp van anderen, dankzij de hulp van anderen! Ik ‘vloog’
wandelend over de Pyreneeën en genoot met volle
teugen, mede dankzij een uitstekende conditie op dat
moment. Maar daarna werd Spanje een ander verhaal:
op een paar plekken uitdagende bergpartijen en
prachtige wandelingen, maar een groot deel: vlak, soms
eentonig en erg warm! In dat land ben ik ook op de proef
gesteld maar op een totaal andere wijze.
Veel Amerikanen ontmoet, veel mensen uit andere
culturen.
 
En wat heeft het nu eigenlijk opgeleverd? Wel, zoals in
‘De beentjes van Sint-Hildegard’ wordt gezegd over een
pelgrimage: het heeft geen nut, maar wel zin. Je komt
nader tot jezelf, en tot anderen, krijgt een beeld van wat
je belangrijk vindt in je leven en soms wat je zou willen
gaan veranderen en doen. En in die zin is mijn wandeling
gelukkig wel geslaagd. Het was een geweldig avontuur,
en ik voel me bevoorrecht dat ik dit mocht meemaken!
Ook in die zin, dat mijn moeder zelfs heeft gewacht met
inslapen tot ze me een paar keer nog gezien heeft.
Vandaag is ze overleden, in vrede, en dat is oké.
 
Vincent, 14 augustus 2022
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Voor de jeugd
Als jullie dit lezen, is de grote vakantie alweer voorbij en zitten jullie allemaal weer op school. Dat zal weer even weer
wennen zijn! Misschien een nieuwe juf of een nieuwe klas of misschien zit je zelfs wel op een andere school! Dat is nog
spannender! Of je gaat naar de middelbare school en je hebt afscheid genomen van de basisschool voor de
zomervakantie.
Dat is een grote stap. Je moet huiswerk maken, je hebt voor ieder vak een andere leraar en je gaat steeds meer zelf
doen. Die stap vieren we ook een beetje in de kerk. In de dienst van 4 september nemen we afscheid van Ryu, Arlyne
en Amy. Zij stappen over naar de tienergroep en we zwaaien ze uit. Zij hebben met dominee Rik de dienst voor een
deel voorbereid en daar zijn we heel nieuwsgierig naar!
 
Op de Startzondag zijn jullie ook weer welkom en vieren we met de andere mensen uit de kerk de start van het nieuwe
seizoen. We delen lekkere dingen met elkaar en jullie mogen tekenen, maar dan wel op een heel bijzondere manier….
Hoe? Dat verklappen we nog even niet, maar het is iets wat je thuis niet mag doen!
 
Op de uitnodiging die je thuisgestuurd hebt gekregen, vind je data voor de komende vieringen. Het is misschien
handig om die alvast op de kalender te schrijven thuis. We zien jullie graag weer in de kerk de komende zondagen!

Jeugdpagina voor tieners
Ook jullie vakantie is weer voorbij. We starten ook voor jullie, de tieners, een nieuw seizoen! De meesten hebben
daarover al bericht en evt bezoek gehad thuis. We willen dus een Tienergroep opnieuw opstarten in september!
 
De eerste bijeenkomst zal zijn op: vrijdag 30 september om 18.00 uur in De Schakel.
Dan gaan we gezellig samen eten, en verder plannen maken voor komend jaar. Het is belangrijk dat jullie vertellen
wat jullie zelf zouden willen doen in zo’n Tienergroep, er is veel mogelijk, behalve samen eten. Ook samen praten
natuurlijk, over dingen die jullie na aan het hart liggen, of waar jullie je zorgen over maken, of die je juist fijn vindt!
En we kunnen ook samen muziek gaan maken, of een sketch oid..
Maar we kunnen samen iets gaan DOEN, voor ons milieu bijvoorbeeld, in de kerktuin, of op een andere manier,
of voor een ander doel. Samen wandelen en de natuur in trekken is ook altijd fijn!
Dat kan bijvoorbeeld in het weekend dan.
 
Voorlopig hebben wij elke 4e vrijdag van de maand in onze agenda gezet voor een bijeenkomst met jullie, al of niet
met samen eten vanaf 18.00 uur. Willen jullie die ook vast reserveren in je agenda?
 
We gaan er een mooi jaar van maken samen! Tot ziens in elk geval op 30 september!
Maar jullie zijn uiteraard ook al eerder hartelijk welkom in de kerk: in de Startdienst op 25 september bijvoorbeeld al,
of bij de overstapdienst voor 3 kids uit de kindergroep naar de Tienergroep, op zondag 4  september (zie boven).
 
Tot snel ziens dan, Rik en Marjan Q
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Diaconale collectes in september

Vrouwen versterken elkaar via Gempaz; collecte 25 september. Bron KerkinActie

Zondag 4 september: Een volwaardige plek voor
mensen met een beperking in Myanmar
Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene
gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot
de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met
extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze
gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt
mensen met een handicap ook bij het vinden van werk.
Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen
voorlichting en training over hoe zij mensen met een
beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen
diaconaal kunnen ondersteunen.
 
Zondag 11 september: Diaconie
Onlangs is de diaconie versterkt met drie diaconale
rentmeesters en daar zijn wij erg blij mee. We zijn nog op
zoek naar een voorzitter. Mocht u zelf interesse hebben in
deze functie of weet u iemand waarvan u denkt dat hij/zij
daarin geïnteresseerd zou kunnen zijn, laat het ons dan
weten. Op internet staat een mooie samenvatting van
wat de diaconale roeping is: delen van wat de gemeente
aan gaven geschonken is, helpen waar geen helper is en
getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht
geschiedt.

Zondag 18 september:
De kerk in Syrië als plek van hoop en herstel
Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners
van Syrië vluchten en zijn er veel  religieuze gebouwen
verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van
hoop blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel
van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en
gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen
van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen.
Herstel van de kerk - het hart van de christelijke
gemeenschap - betekent immers herstel van de hele
samenleving en hoop voor de toekomst.
 
Zondag 25 september:
Vrouwen als vredestichters in Colombia
Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een
gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord
gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC.
Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving
weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken
verenigden zich voor een vreedzame samenleving.
Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot
steun zijn en zetten zich in voor verzoening en
vredesopbouw. De helende kracht van bijbelverhalen is
hierbij een belangrijke inspiratiebron.
 
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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Raad van Kerken Castricum

Taizé-avondgebed
Vanaf 5 september wordt het wekelijkse
Taizé-avondgebed weer op iedere maandagavond 
gehouden in de Dorpskerk, Kerkpad 1, achter
Dorpsstraat 61 van 19.00 tot 19.45 uur.
De kerk is open om 18.45 uur.  Er is een Psalmlezing en
een Bijbellezing; en ook een stilte. Ieder die dat wil kan
een lichtje aansteken. Jong en oud, iedereen is welkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sacred Dance
is vanaf 12 september weer elke 2e maandagavond van
de maand van 20.00 – 22.00 uur in De Schakel.
De leiding is in handen van Corine Zwaan. 
Muziek en beweging geven je de kans om lichaam en
geest te ontspannen, om vreugde, concentratie, stilte
en verbondenheid met elkaar te ervaren.
Ervaring is niet nodig. Bijdrage: € 10,00 per avond
 
 
 
 
 
Oecumenische viering
Zondag 18 september 2022 
Oecumenische viering in de Vredesweek 
om 10.00 uur in de Dorpskerk te Castricum .
Voorganger ds. Bert Appers kiest als thema van de
Vredesweek 2022: Generatie Vrede
Oorlog en geweld raken mensen overal ter wereld.
De oorlog in Oekraïne laat ons des te meer beseffen dat
vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een
gezamenlijk project waar élke dag aan moet worden
gebouwd. Het is nu belangrijker dan ooit dat de
Generatie Vrede van zich laat horen!  

Licht op orgaandonatie,
lezing door Babs Willemse op
woensdagmiddag 21 september
van 14.00 – 16.00 uur
in het Parochiecentrum
Met het ingaan van de gewijzigde
donorwet in 2020 is het onderwerp
orgaandonatie weer opnieuw in
het publieke debat gekomen.
De keuze om wel of geen donor te willen zijn is een
medisch-ethisch vraagstuk met veel facetten, ook vanuit
Bijbels perspectief. Babs Willemse schreef onlangs een
boek ‘Aan de rand van het leven, licht op het vraagstuk
orgaandonatie’. Het boek is voortgekomen uit haar
ervaringen met bijna 33 jaar leven na een
levertransplantatie.
Babs Willemse plaatst het onderwerp orgaandonatie als
ervaringsdeskundige in een breed perspectief. Bijbelse
handvatten en afwegingen worden ingebracht door
ds. Rik Willemsen. Om tijdens de middag tegemoet te
komen aan de facetten die voor u belangrijk zijn, is er de
mogelijkheid om uw vragen vooraf kenbaar te maken via:
info@babswillemse.nl         
Bijdrage: € 5,00
 
 
 
 
 
 
 
Meditatiekring
De maandelijkse MeditatieKring in de Dorpskerk o.l.v. ds.
Bert Appers begint weer op
vrijdagmiddag 23 september 2022. Inloop 15.00
uur; meditatie 15.30 – 16.30 uur
 
Opgave via ons nieuwe e-mail adres: info@rvkcastricum.nl
Hanneke Klinkert, voorzitter RvK Castricum
Kijk op onze website voor nieuws: www.rvkcastricum.nl
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‘Kop ter veur’ - Houd moed 
16e Groninger Dienst
 
Op zondag 23 oktober 2022 is er voor de 16e keer een
Groninger kerkdienst, in de Oude Lutherse Kerk, aan
Singel/Spui in Amsterdam (op loopafstand van tram-
en metrohaltes). 
Het thema van de kerkdienst is ‘Kop ter veur’
(Houd moed). Centraal staat de ontmoeting van Jezus
met de verlamde man (Mt. 9).
Voorganger is dominee Harry Donga.
De liturgie – liederen, bijbellezingen, preek, gebeden
etc. - is in het Gronings.
De dienst zal ook live via internet te volgen zijn via
https://www.youtube.com/c/
EvangelischLutherseGemeenteAmsterdam   
De dienst begint om 10.30 uur. 
Crèche: Voor de kinderen (het ‘lutje goud’) is er tijdens
de dienst opvang.
  
Muziek
Christiaan de Vries speelt tijdens de dienst op het Bätz/
Johan Frederik Witte-orgel uit 1886.
De band Westkantstad uit het Westerkwartier
(Jan Ruiter: bas, Bennie Timmer: gitaar,
Sjouke Dijkstra: gitaar en Siemon Terpstra: drums),
levert samen met zanger Gert Sennema een muzikale
bijdrage met enkele Groningstalige nummers waaronder
‘Woar laifde woont’.

Expositie beeldhouwer Gert Sennema
Naast musicus en tekstschrijver is Gert Sennema ook
beeldhouwer. Voor het project ‘Verbeeld verleden’ in de
Groningse Folkingestraat, maakte hij Portaal, een bronzen
deur die niet open kan en nergens heen leidt, als
herinnering aan de Joodse bewoners, die hier voor de
Tweede Wereldoorlog woonden. Een deel van het werk
van de uit Grijpskerk afkomstige kunstenaar zal op 23
oktober in de Oude Lutherse Kerk geëxposeerd worden.

Collecte voor Wereldhuis
De ‘collecte’ is voor het Wereldhuis – adem- en steunplek
voor migranten zonder papieren - en de onkosten van de
dienst. ‘Want migranten helpen migranten’ aldus de
voorbereidingsgroep. Het Wereldhuis is een initiatief van
de Protestantse Diaconie in samenwerking met de
Lutherse Diaconie in Amsterdam.

‘Grunn in Amsterdam’
Na de dienst wordt elk jaar het Groninger volkslied
gezongen en is er ‘kovvie & kouke’. De Groninger
Diensten in Amsterdam begonnen in 2007 en worden
(buiten coronatijd) jaarlijks bezocht door ruim 400
mensen. Vorig jaar werd in verband met de
jubileumviering (15e keer) het boekje ‘Grunn in
Amsterdam’ uitgebracht. Deze is op 23 oktober in de
Oude Lutherse Kerk nog verkrijgbaar of bij de lutherse
diaconie info@diaconie.com.
 
Informatie op
www.diaconie.com en  https://www.facebook.com/
Grunnegerdainst/  of bij: Lutherse Diaconie Amsterdam
info@diaconie.com 020 4044708

Orgelconcert met hobo en zang in de
Pancratiuskerk
Zondag 28 augustus zal organiste Anja van der Ploeg
samen met de bariton Matthijs Mesdag en met de
hoboïst Edwin Schager een concert geven in de
St. Pancratiuskerk in Castricum.
In Heemskerk is Anja van der Ploeg zeer succesvol met
de inloopconcerten in de zomermaanden en
passieconcerten die zij ieder jaar organiseert in
de Dorpskerk. Ze heeft een uitgebreide lespraktijk en
zowel Anja van der Ploeg als Matthijs Mesdag geven
regelmatig concerten in binnen-en buitenland.
Edwin Schager speelt in het Begeleidingsorkest voor
Noord-Holland. Op het programma staan o.a.
composities van Couperin, Bach, Mendelssohn,
Morricone, Rheinberger, Plante en Diepenbrock.

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!
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Vanuit het College van Kerkrentmeesters
Het zomerreces voor het College van Kerkrentmeesters zit
er bijna weer op. Op 23 augustus staat de eerste
vergadering alweer op de rol.
Als belangrijkste agendapunten staan de hieronder
vermelde onderwerpen vermeld.
 
Restauratie orgel en renovatie glas in lood ramen
Dorpskerk
Beide projecten verlopen, hoewel we de afgelopen
maanden nog weinig vorderingen hebben kunnen
bespeuren, toch volgens schema. Vóór het verschijnen
van dit artikel zullen er al meerdere ramen in het koor zijn
teruggeplaatst. Het eerste teruggeplaatste raam liet al
een helder en glanzend resultaat zien.
Volgens de Glazenier zou de restauratie in de eerste helft
van oktober voltooid moeten zijn.
 
Ook de restauratie van het orgel verloopt goed.
Op bijgaande foto kunt u de
eerste resultaten al zien van het
gerestaureerde panelen van het
meubel. Men is nu bezig om alle
orgelpijpen te verlengen en
daarna opnieuw te intoneren.
Dat is nog een hele precieze klus.
Ook dit project verloopt volgens
schema. In oktober hopen wij u
en andere belangstellenden
het klinkende resultaat van deze restauratie door onze
orgeladviseur te laten horen. Zo mogelijk afgewisseld met
een foto impressie.
 
Streamen uitzending kerkdiensten
In vorige Over en Weer’s informeerden wij u al dat
vanwege het risico van een zwartstand (er is dan geen
beeld meer op uw tv, lap top, computer of tablet) tijdens
de viering bij gebruik van filmpjes en/of bekende muziek
besloten is een extra streampartner (ook wel
streamprovider genoemd) te abonneren.
Vanaf begin januari 2023 zullen wij definitief
overschakelen naar Kerkdienstgemist. Het gebruik van
You Tube is dan niet meer mogelijk. Wij verzoeken u
daarom in het vervolg af te stemmen op deze provider.
U kunt gewoon aanklikken via de link op de website van
onze kerk.
Mocht u desondanks problemen ondervinden met het
afstemmen op Kerkdienstgemist, neem dan contact op
met Henk Meijer. Hij zal u in contact met brengen met
één van de leden van de stream-groep om samen tot
een werkbare oplossing te komen.
De contactmogelijkheden van Henk Meijer kunt u vinden
op de laatste pagina van Over en Weer bij het onderdeel
Beeld en Geluid.

Begroting 2023
Door de penningmeester zal de eerste aanzet voor de
begroting 2023 worden gegeven. Tevens hebben we dan
een beeld in hoeverre de begroting voor 2022 in de pas
loopt met de werkelijkheid.
De aanvragen voor subsidie t.b.v. de restauraties zijn
ingediend. Nog niet bekend is in hoeverre wij kunnen
rekenen op een toezegging.
 
Vacatures
Binnen het College van Kerkrentmeesters zijn de volgende
vacatures:

•   Voorzitter
•   Administrateur die in samenwerking met de

penningmeester het financiële beheer van onze kerk
zal verzorgen

•   Administratief beheerder begraafplaats
 
Het is verheugend dat per 1 juli 2024 de vacature
voorzitter door een jonger persoon zal worden ingevuld.
Zijn naam zullen we uit oogpunt van discretie nog even
niet noemen. Maar zijn toezegging mocht bekend
gemaakt worden.
Mocht u zelf interesse hebben in één van de twee andere
vacatures, neem gerust contact op met ondergetekende.
Gaarne bereid tot het verstrekken van nadere informatie.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters
Frans van Meggelen, voorzitter a.i.

Maal en Verhaal
Op 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.
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
Op 2 augustus is op 99-jarige leeftijd overleden
 
Ans Poeeze - Reuvers
 
Ans werd geboren op 7 maart 1923
te Grootebroek. Ze was de
derde dochter in een gezin van
vier meisjes. Haar ouders hadden
een tuindersbedrijf. Het was
een eenvoudig en karig bestaan.
Met plezier volgde ze de lagere school.
Hierna ging ze in betrekking in het weeshuis.
Ze werkte daar als hulp in de huishouding.
 
Voor de oorlog leerde Ans Eddy kennen en in september
1946 zijn ze getrouwd. Ze werden gezegend met
twee zoons, Harry en Aldre, twee kleinkinderen en
twee achterkleinkinderen.
 
Ans had een kwetsbare gezondheid. In 1954 verhuisden
ze met het gezin naar de Brakenburgstraat te Castricum
waar ze 68 jaar heeft gewoond. Een groot huis waarin ze
veel heeft kunnen verzamelen. Na de dood van haar
man Eddy op Eerste Paasdag, 17 april 1974, is het
verzamelen toegenomen. Voor alles was een vaste plek
en daar mocht niet aan veranderd worden.

De dood van Eddy lag als een grauwe sluier over haar
leven. Echt genieten was moeilijk voor haar. Anderzijds
kwam ze tot bloei.

Ans had een groot hart voor haar medemens en was
trouw aan haar familie. Ze was actief bij de kerk en vond
het fijn om voor de ouderen in de Santmark te zorgen.
Ze bracht bezoeken en bezorgde boeken uit de
bibliotheek bij de mensen. Ans was vaak weg en
onderweg en fietste het dorp rond. Ze was er trots op dat
ze voor al haar goede werken een lintje mocht
ontvangen. Betrokken was Ans bij de kerkdiensten en
luisterde mee.
 
De laatste twee jaar raakte ze steeds meer in een
isolement en kwam het huis niet meer uit. In de laatste
fase van haar leven werd ze liefdevol verzorgd in
De Santmark.
In vertrouwen mag ze nu zijn bij de Eeuwige. We bidden
haar familie toe dat ze zich gedragen weten door Liefde
en omringd door Licht!
 
Pastor Eveline Masetti

Van de redactie: Willy Eusman
Toen in het najaar van 2012 bleek dat er versterking van
de redactie van Over en Weer nodig was, kwam via het
bekende ‘oranje-kaartjes’ systeem de naam van Willy
naar voren. Zij werd benaderd en bleek bereid om in de
redactie plaats te nemen.
Zij ging vrijwel direct aan de slag om zich, onder leiding
van Jan, het opmaakprogramma Pagemaker eigen te
maken. Toen een paar jaar later dit programma niet
meer werd ondersteund, nam zij enthousiast deel aan de
cursus om Scribus onder de knie te krijgen.
Het is altijd heel plezierig als meerdere leden van de
redactie vertrouwd zijn met het opmaakprogramma, zo
stond zij daar ook in.

Behalve dat zij deze ‘technische’ kant van het
redactiewerk beheerste, was het ook mooi om vast te
stellen dat zij, als betrokken gemeentelid, zich bewust was
van de plek die Over en Weer in onze gemeente inneemt.
Dat vertaalde zich in een grondige voorbereiding op onze
redactievergaderingen en uit het feit dat zij tijdens deze
vergaderingen haar standpunten over de
binnengekomen kopij helder naar voren bracht.

Dit alles ging in goede harmonie en dat brengt ons bij
het laatste, maar misschien wel het belangrijkste punt.
We konden het goed met elkaar vinden, er was
wederzijds respect en er werd ook geregeld plezier
gemaakt tijdens het redactiewerk, zeker ook door de
inbreng van Willy.

Eigenlijk wilde zij al stoppen toen de corona-periode
aanbrak, maar heeft toen besloten om nog een tijdje bij
Over en Weer betrokken te blijven. Eind 2021 was het
genoeg, zeker toen ook besloten werd om op een nieuw
opmaakprogramma over te stappen. Zij en Jan stopten
na vele jaren redactiewerk en werden opgevolgd door
Jans Margriet Boersma.
Wij zullen ons haar blijven herinneren als een betrokken
en enthousiast redactielid, maar vooral als een fijn mens.
Wij wensen Simon en de overige familieleden sterkte met
het dragen van dit verlies.

Jans Margriet Boersma
Jan van de Bovenkamp
Peter de Zeeuw
(Oud-) redactieleden Over en Weer
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Om te gedenken
Volkomen onverwachts is op 9 juli overleden
 
Willemina Johanna Alexandra Eusman - Brons (Willy)
 
Kort daarvoor vierde Willy nog
haar 85-jarige verjaardag vol
levensvreugde. Samen met Simon
was ze bijna 60 jaar verbonden
aan de Gereformeerde Kerk
in Castricum, later de
Protestantse Kerk.
Met sommigen van ons liep ze
ook al bijna 60 jaar op.
De afkondiging van haar overlijden
was dan ook een behoorlijke schrik voor de gemeente.
 
Na een turbulente start van haar leven in
Nederlands-Indië, waar ze met haar gezin in een
Jappenkamp geïnterneerd zat, is ze naar Amsterdam
gekomen. Daar leerde ze Simon kennen, met wie ze later
is getrouwd. Willy volbracht het gymnasium en deed een
opleiding waarmee ze lerares op de huishoudschool zou
kunnen worden. Ze koos een ander pad.
Bij het gasbedrijf kreeg ze een functie om vrouwen te
leren om op de nieuwe energiebron aardgas te koken.
Vol overgave richtte ze zich in allerlei rollen op het
ontwikkelen van vrouwen in de maatschappij. Een rode
draad in haar leven die ze nooit heeft losgelaten.
Ook haar eigen ontwikkeling vond ze belangrijk.
Op latere leeftijd voltooide ze nog een universitaire studie
sociale pedagogiek.
 
Het gezin Eusman werd 35 jaar geleden opgeschikt door
de dood van zoon Maarten, die omkwam bij een ongeluk
in de bergen. Een groot verlies en een enorm verdriet.

Toch lukte het Willy om haar blik weer vooruit te richten.
Ze krabbelde weer op en bleef positief voor de mensen
om haar heen. Positiviteit, de blik vooruit en het vermogen
om dingen nét wat anders te zien, zijn typerend voor wie
Willy was.
 
In de kerk van Castricum heeft Willy veel gedaan en deed
ze enthousiast mee in verschillende groepen.
Vastomlijnde dogma’s en geloofswaarheden waren niet
aan haar besteed. Het mysterie God kan niet gevangen
worden. En dat hoefde voor haar ook niet. Niet alles kan
geweten worden. Door middel van muziek, dans of in de
natuur voelde Willy zich verbonden met wat je God zou
kunnen noemen. God gebeurde voor haar ook tussen
mensen. Waar mensen elkaar liefhebben en elkaar het
licht in de ogen gunnen, daar is God. We hebben in de
Dorpskerk afscheid van Willy genomen met al die vormen
van godsbeleving die zo bij haar pasten.
 
“Vier uw vierdagen” was een typerende uitspraak voor
Willy. Ze genoot van het leven, leefde het leven met
aandacht en vierde het leven vol vreugde. Ook in
coronatijd wist ze op creatieve wijze verjaardagen en
andere viermomenten te vieren binnen de beperkingen.
Haar 85-jarige verjaardag werd groots gevierd en ze keek
uit naar het vieren van de 60e verjaardag van zoon
Frans-Erik, eind juli. Dit feest is, geheel in de geest van
Willy, wel doorgegaan. “Vier uw vierdagen”.
We wensen Simon, de kinderen en kleinkinderen kracht
en steun van de Eeuwige toe in de tijd die komen gaat.
 
ds. Rik Willemsen
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Werkgroep Ouderen Contact

Verslag bijeenkomst W.O.C. 14 juni 2022
De laatste keer voor de zomer hebben we onze gasten
een high tea aangeboden.
Aan een feestelijk gedekte tafel, waarop bijzondere
theepotjes prijkten, werd de thee uit Engelse kopjes
gedronken. De leden van de werkgroep hadden hartige
en zoete hapjes klaargemaakt en daar werd volop van
gesmuld. Narda en Marga musiceerden op de
achtergrond, zo was het een sfeervolle en
gezellige middag.

Aan het eind van de middag namen we afscheid van
Marri Huisman. In een toespraak, namens de
Werkgroep Ouderen Contact en de Diaconie bedankte
Dick haar voor al het werk dat zij de afgelopen 11 jaar
verricht heeft. Marri zorgde voor méér ouderen middagen
(10 x per jaar) en een gevarieerder programma met
inspraak van de deelnemers.
Binnen de diaconie zette Marri zich, behalve voor
ouderen, ook in voor  goede doelen, veraf en dichtbij,
vooral waar het om rechten voor vrouwen gaat. Met een
lied dat Nel gemaakt had en een prachtige vaas met
bloemen, lieten we Marri onze waardering blijken.
 
In september komen we weer samen om elkaar te
ontmoeten. Henk Meijer zal dan een presentatie houden
over de bouw van de nieuwe grote zeesluis in IJmuiden.
Die bijeenkomst is op dinsdagmiddag 13 september om
half 3 in De Schakel.
 
Marieke Meijer
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Dank
Tijdens de dienst van 26 juni jl. werd ik verrast met een
prachtige bos bloemen, ’s middags gebracht door
Marri Huisman. Met een pastorale groet van
Eveline Masetti, voor mij zo passend bij haar overweging
over “de kunst van het loslaten”. Daarnaast nog een
bundel handtekeningen van gemeenteleden als
groet en ondersteuning.
Hartelijk dank voor deze bijzondere vorm van medeleven
door de gemeente.
 
Evert Nagel Soepenberg.

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen, de groet van
dominee Willemsen en de kaart met vele namen die
Johan Streefland mij kwam brengen na mijn verblijf in
Meerstate. Gelukkig  gaat het heel goed met me.
Ik ben alweer aardig "mobiel"
 
Met vriendelijke groet,
 
Swanny Slump

Dank
 
Niet te bevatten dat wij haar nooit meer kunnen zien en meemaken: ...... onze lieve, lieve Willy.
Zo veelbetekenend nabij, voor ons en voor zovelen.
 
Op zaterdag 16 juli herdachten wij haar in een overvolle Dorpskerk. In dit samenzijn hebben we tot uiting proberen
te brengen wat haar bezielde en bewoog, onvermoeibaar, kleurrijk en op velerlei terreinen.
 
In onze kerkelijke gemeenschap bijvoorbeeld deed ze met een groep zo’n 25 jaar, samen met Jennie Appers,
Sacred Dance ..... Levensdans …. vol betekenissen.
We wilden daarom muziek laten horen waarop gedanst werd, zoals een stukje uit een Bachcantate, waarop de
Zonnedans was gemaakt en we stralen van de Zon dansten.
 
Bij het uitdragen van de kist de kerk uit, waren het de tonen van  ‘Dance me to the end of love’; 
de Dans van Vriendschap en Verbondenheid.
 
Religie speelde voor Willy een belangrijke rol in haar leven; religie in de betekenis van de vertaling
van het woord relier = verbinden. Verbondenheid met de Altijd Aanwezige, Bron van Leven en Liefde,
met de Schepping, de Natuur, de Mensen en met Zichzelf.
Dat Rik Willemsen, onze voorganger het leven van Willy zo goed tot zijn recht heeft laten komen, daarvoor veel dank.
 
Dank voor jullie aanwezigheid, in zo grote getale, de zee van bloemen, gezamelijk bijeengebracht, de woorden,
het moment van stilte ....  alles om Willy te gedenken.
 
Willy was een fantastiche, sprankelende, inspirerende en wijze vrouw, moeder en oma, die we zo veel jaar bij ons
mochten hebben.
 
Wij hebben haar uitgeleide gedaan. Ze blijft altijd diep in ons hart met ons meegaan en in ons voortleven ....
oneindig mag het duren.
 
 
Simon Eusman
Kinderen en kleinkinderen
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diaconie
NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58
 

Stichtingen:
Stichting Cluj_M.K.D.
NL34 RABO 0300 9938 38, tnv. Cluj

St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43

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


