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Voorwoord
 
De aankondigingen van de Diaconale collectes vormen een vast en
belangrijk onderdeel van Over en Weer. Dat willen wij benadrukken met de
spetterende foto op de voorpagina (collecte op 3 juli voor India). 
 
Het jaarthema van de PKN 'Van U is de toekomst' bracht de PKN Dokkum
ertoe om een aantal ontmoetingsbijeenkomsten te organiseren.
Elke bijeenkomst begint met een beeldmeditatie bij het schilderij De Zaaier
van Vincent van Gogh. Aan het eind van de bijeenkomst komt de afbeelding
van het schilderij terug, met een grote korenaar. “Op de graankorrels
daarvan kunnen de aanwezigen opschrijven welke woorden of gedachten
van de bijeenkomst ze willen bewaren voor de toekomst. Wat draagt vrucht?”
Meer informatie vindt u op de website van de PKN.

Op pagina 4 staat altijd het overzicht van de kerkdiensten. Op pagina 7 vindt
u onder de kop 'Hoe bevalt het?' de uitslag van de enquête over de
mogelijkheid om die diensten thuis live te volgen. Ook in het verslag van het
College van Kerkrentmeesters wordt ingegaan op een paar aspecten van
de kerkdiensten. De maandelijkse toelichting op de lezingen die in de
diensten worden gebruikt en de informatie over het lied van de maand treft u
ook weer aan. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar elke maand zijn er
weer veel mensen actief om dit alles in goede banen te leiden.
Daarom een keer extra aandacht daarvoor.

U heeft deze keer twee maanden de tijd om Over en Weer te lezen, want ook
de redactie gaat met zomerreces. U hoort weer van ons met het
septembernummer. Allen een goede zomer gewenst.
 
De redactie
 
Afbeelding voorpagina: bron KerkinActie

Vincent van Gogh: de Zaaier. Bron PKN, thema duurzaamheid
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Ter overweging
Aan tafel!
Mijn eerste herinneringen aan het vieren van
het avondmaal liggen in de Hervormde kerk
in Bennebroek. De kerk van mijn jeugd.
Er heerste gelukkig geen bedrukte sfeer,
maar dat het avondmaal een serieuze zaak is,
was wel duidelijk. Plechtig verdwenen
de gemeenteleden achter het gouden koorhek
van de zeventiende-eeuwse kerk van mijn jeugd,
waar ze aan tafel gingen en elkaar
brood en wijn doorgaven.
Wij kinderen mochten niet mee,
daar was toen nog geen sprake van.
Wij hielden ons bezig met koppen tellen
en uitrekenen hoeveel tafels het avondmaal
deze zondag weer zou duren.
 
Een andere herinnering is de eucharistieviering bij de Norbertijnen en Norbertijnessen in Hierden. Ik ging daar enkele
malen met een groep gemeenteleden op retraite. De intimiteit van de kleine gemeenschap, met gasten erbij vaak
niet meer dan 15 zielen, maakte het vieren van de eucharistie extra bijzonder. In dat klooster voelde ik me voor
het eerst in mijn leven daadwerkelijk gesterkt na communie van brood en wijn.
 
Later deed ik als diaken dienst in vieringen in de psychiatrische instelling in de stad. Je wist nooit wat er bij
het avondmaal ging gebeuren maar dat er iets onverwachts zou gebeuren stond vast. Mensen die de beker wijn
in één teug leegdrinken, wijn op de grond, wijn in kleding, een handvol brood dat van de schaal wordt gegrist,
een kelk die niet meer teruggeven wordt. Enig improvisatievermogen was destijds geen luxe. Ik genoot.
Ik genoot van de overgave waarmee het avondmaal beleefd werd. Is dit niet veel meer avondmaal dan al die
serieuze mensen in mijn nette-mensen-kerk?
 
Die periode als diaken in de psychiatrische instelling is vormend geweest voor mijn kijk op het avondmaal.
Ik leid het avondmaal vaak in met de woorden: ‘aan de tafel van de Heer vallen alle verschillen weg’.
In de instelling was ook een tbs-kliniek gevestigd. Enkele gedetineerden kwamen ook wekelijks naar de kerk.
Beveiliging was onzichtbaar aanwezig. Bij het delen van brood en wijn hadden wij buitenstaanders geen idee
wie er een reguliere cliënt, een tbs’er, een beveiliger of een geïnteresseerde buurtgenoot was. De eerste paar keren
vond ik dit spannend, maar ik ben steeds meer gaan inzien hoe mooi dit eigenlijk is. Met elkaar de maaltijd delen,
ongeacht afkomst, levenswandel of status van je kerfstok. Jouw verhaal is welkom aan tafel.
 
Wat er ten diepste aan de tafel van de Heer gebeurt is aanvaarding. Een beweging die van de gebroken Christus
naar ons uitreikt, zodat wij vanuit onze gebrokenheid naar de ander uit kunnen reiken.
Gerrit de Kruijf schrijft hierover het volgende. ‘De grond om de ander te aanvaarden is volgens hem [Paulus, RW]
de verwondering over Christus’ aanvaarding van jouzelf. Die verwondering moet je in staat stellen de ander
in de christelijke gemeente de hand te reiken.’[1]
Het is daarom voor mij ook problematisch als mensen geweigerd worden aan het avondmaal.
 
Het nieuwe jaarthema van de PKN is ‘aan tafel!’. Een thema dat uitnodigt om komend seizoen met elkaar de functie
van de tafel te doordenken en te doorleven. Van Maal en Verhaaltafel tot Open Kerk tafel. Van koffietafel tot
avondmaalstafel. Wat gebeurt er als we met elkaar aan tafel gaan? Wie is er welkom aan tafel? Kunnen onze tafels
ook bruggen slaan buiten de kerk? Ik verheug me erop om met elkaar met het thema aan de slag te gaan!
 
ds. Rik Willemsen
 
 
[1] Gerrit de Kruijf, Ethiek Onderweg: Acht Adviezen, Zoetermeer: Meinema; 2008, p. 101.
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Kerkdiensten in de Dorpskerk
   3 juli
   10.00   Pastor Eveline Masetti          met kinderdienst
               1e collecte: India, onderwijs geeft
                                    kansarme kinderen een toekomst
               2e collecte: Kerkelijk beheer
 
 10 juli
   10.00   Ds. Angelique Rijlaarsdam
               Maaltijd van de Heer
               1e collecte: Stichting WOL
               2e collecte: Kerkelijk beheer
 
 17 juli
   10.00   Ds. Rik Willemsen
               1e collecte: Asmik
               2e collecte: Kerkelijk beheer
 
 24 juli
   10.00   Ds. Rik Willemsen
               1e collecte: Neve Shalom
               2e collecte: Kerkelijk beheer
 
 31 juli
   10.00   Ds. Rik Willemsen          
               1e collecte: Regenboog Amsterdam
               2e collecte: Kerkelijk beheer

   7 augustus
   10.00   Ds. Sietse van Kammen, Haarlem
               1e collecte: Mosaïk
               2e collecte: Kerkelijk beheer
 
 14 augustus
   10.00   Ds. Hittjo Hummelen, Egmond
               Maaltijd van de Heer
               1e collecte: Egypte, de kerk staat op
                                    tegen armoede in het dorp
               2e collecte: Kerkelijk beheer
 
 21 augustus
   10.00    Pastor Eveline Masetti
               1e collecte: Vluchtelingenwerk Nederland
               2e collecte: Kerkelijk beheer
 
 28 augustus
   10.00   Ds. Bert Appers
               1e collecte: Dovenpastoraat
               2e collecte: Kerkelijk beheer
 
   4 september
   10.00    Ds. Rik Willemsen          met kinderdienst
                1e collecte: Myanmar, een volwaardige plek
                                     voor mensen met een beperking
                2e collecte: Kerkelijk beheer

Gemeenschapsvieringen Dijk en Duin

In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'

 26 juni              
  10.00 uur          Ds. Angelique Rijlaarsdam 

 10 juli
  10.00 uur          Pastor Anton Huisman
 
 31 juli
  10.00 uur          Ds. Angelique Rijlaarsdam 

 28 augustus 
  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 juli en augustus
Tot nu is het dit kalenderjaar nog niet erg duidelijk
geweest dat we ons in een zogenaamd ‘Lucasjaar’
bevinden. In het eerste kwartaal hebben we vaak
gekozen voor een alternatieve lezing uit het
Johannesevangelie en vorige maand behandelden we
het boek Ruth. In de zomermaanden zullen we weer
teruggrijpen op de hoofdlezingen uit het oecumenisch
leesrooster: de lezingen uit het Evangelie van Lucas.

Op zondag 3 juli is de laatste kind & kerkdienst voor de
zomervakantie. Voor de allerkleinsten is er weer
kinderoppas dus we hopen op een mooie dienst voor
jong en oud. We horen deze zondag Lucas 10: 1 - 20,
over de uitzending van de 72 leerlingen. Twee aan twee
worden ze erop uitgestuurd om het koninkrijk van God te
verkondigen. Ze krijgen van Jezus instructies voor
onderweg mee waar je je wenkbrauwen bij kunt fronsen.
Wat betekent dit verhaal voor onze eigen opdracht in de
wereld? 
 
Een overbekend verhaal staat op stapel op
zondag 10 juli: het verhaal van de barmhartige
Samaritaan (Lucas 10: 25 - 37). Een verhaal rond de
vraag ‘wie is mijn naaste?’ waarmee Jezus laat horen dat
‘practice what you preach’ niet zo vanzelfsprekend is als
het lijkt. Het is nog even afwachten of
ds. Angelique Rijlaarsdam voor dit verhaal kiest.
Wat wel zeker is, is dat er op deze zondag avondmaal
gevierd wordt.
 
Maria en Marta zijn de hoofdpersonen in een andere
bekend verhaal dat we op zondag 17 juli zullen horen
(Lucas 10: 38 - 42). Als we over iemand zeggen dat zij een
echte Marta is, dan is dat haast een geuzennaam.
Toch komt Marta er niet zo goed vanaf in dit verhaal,
ondanks haar harde werken. Maria heeft het goede deel
gekozen. Druk, druk, druk en bezorgd zijn. Herkennen we
dat niet allemaal? Wat is het goede deel dat Jezus
bedoelt, wat is een gezonde verhouding tussen de Maria
en Marta in ons?
 
Op zondag 24 juli snijden we een onderwerp aan dat
midden in het geloofsleven staat:
bidden (Lucas 11: 1 - 13). Vraag en er zal je gegeven
worden. Woorden die net zo eenvoudig als ingewikkeld
klinken. God is geen Sinterklaas en bidden is geen
verlanglijstje. Maar wat leert Jezus zijn leerlingen dan wél
als hij hen bidden leert?
Hebzucht. Het is één van de zeven hoofdzonden. Ten tijde
van Jezus een hardnekkig fenomeen en ook vandaag de
dag bron van weinig goeds. We houden vast aan het
concept van bezit, terwijl het overduidelijk is dat het mes
van een deeleconomie aan meerdere kanten snijdt.

Op zondag 31 juli horen we hoe actueel de gelijkenis
van de rijke man klinkt en verkennen we wat het voor ons
betekent om rijk te zijn bij God (Lucas 12: 13 - 21).
 
In de maand augustus ontvangen we overwegend
gastvoorgangers. Wat de informatie bij de diensten
betreft beperken we ons daarom tot het aangeven van
de Evangelielezing die voor de betreffende zondag op
het oecumenisch leesrooster vermeld staat. De
versnummers tussen haakjes geven optionele
verlengingen van het tekstgedeelte aan.
 
Zondag 7 augustus:        Lucas 12: 32 – 40 (48)
Zondag 14 augustus:      Lucas 12: 49 – 56 (59),
                                          viering met avondmaal
Zondag 21 augustus:      Lucas 13: (10) 22 - 30
Zondag 28 augustus:      Lucas 14: 1, 7 – 14 (15)

Maal en Verhaal
Op maandag 27 juni is er weer Maal en Verhaal, de
laatste keer voor de zomervakantie. We beginnen in
De Schakel om 18.30 uur; de deuren van De Schakel zijn
open vanaf 18.00 uur. De kosten zijn € 7,50.
Dan kunnen we weer genieten van het heerlijke eten van
Arjan, luisteren naar een mooi verhaal en elkaar
ontmoeten.
De volgende Maal en Verhaal is maandag 26 september.
 
Opgave graag uiterlijk donderdag 23 juni 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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Uit de kerkenraad
Op 16 mei heeft de kerkenraad gesproken met de
classispredikant van Noord-Holland, ds. Peter Verhoeff.
Na afloop van dit gesprek zijn nog de agendapunten
besproken die in de vergadering van 9 mei zijn blijven
liggen. Voor de juni vergadering kwam de kerkenraad
bijeen op dinsdag 7 juni.
 
Gesprek met de classispredikant
Een belangrijk deel van het werk van de classispredikant
bestaat uit het bezoeken van alle (170) gemeenten in de
classis(provincie) Noord-Holland. De classispredikant
komt bij het vierjaarlijkse bezoek langs om samen met de
predikant, kerkelijk werker en de kerkenraad na te
denken over hoe het gaat in de gemeente:
“Lukt het, om in deze tijd, in jullie lokale situatie,
gemeente van Christus te zijn? Wat gaat er goed, wat
geeft jullie plezier, wat schenkt voldoening?
Maar ook: wat loopt moeizaam, waar kun je
ondersteuning gebruiken? Komen jullie voldoende aan
de kern van kerk zijn toe? Zijn er vormen van
samenwerking? Hoe voeden jullie jezelf en elkaar als
ambtsdragers?”
Na eerst in te zijn gegaan op de algemene vraag van
ds. Verhoeff hoe het met ons gaat, is doorgesproken over
het betrekken van de jongere generatie bij de kerk
(belangstelling voor zingeving is groot, alleen de kerk
vindt daar niet altijd de goede vorm voor) en over het
invullen van de vacatures (is het mogelijk op een andere
manier te gaan werken, in een andere structuur
bijvoorbeeld?). Tenslotte spraken we over ons eigen
geloof en hoe ons dat stimuleert bij ons kerkelijk werk.
Het was goed om in openheid onze zorgen en vreugden
te kunnen delen met de classispredikant en te mogen
beseffen dat we - ook al zijn de tijden veranderd - ons als
kerk een weg mogen zoeken, met vallen en opstaan, in
het geloof dat we volgeling zijn van Hem die zelf opstond.
En dat nog elke dag doet.
 
Naar een nieuwe toekomst - Jaarplan 2021-2023
De projectgroep implementatie jaarplan heeft in een
eindrapportage verslag uitgebracht over haar
werkzaamheden in het afgelopen halfjaar. Arnold Faber
is in de vergadering van 7 juni namens de projectgroep
aanwezig voor het geven van een toelichting.
Op dit moment - halverwege de looptijd van het jaarplan
- is op diverse punten veel bereikt: de werkgroepen
Vieringen en Jeugd en Jongeren zijn uitgebreid en
hebben nieuwe initiatieven ontplooid en nieuwe
activiteiten georganiseerd, de werkgroep Groen is gestart
en heeft diverse punten in voorbereiding genomen.
De toekomst van het pastoraat vraagt de aandacht en
ook zal gewerkt moeten worden aan een betere
samenhang van de verschillende
communicatiemiddelen.

De projectgroep gaat ook in op de openstaande
vacatures en adviseert na te denken over prioritering van
taken en werkzaamheden.
De kerkenraad dankt de leden van de projectgroep
(naast Arnold Faber bestaande uit Ernst Mooij en
Dick Beutick) voor hun inspanningen. Om de continuïteit
van beleidsontwikkeling- en invulling te waarborgen,
vragen we Arnold Faber om ons hierin te ondersteunen,
(voorlopig) als vaste adviseur van de kerkenraad.
 
Veilige kerk
Na in de mei vergadering gesproken te hebben over wat 
‘Veilige kerk’ betekent – in het algemeen en in het
bijzonder in de Protestantse Kerk Castricum in al haar
geledingen, komt nu de vraag aan de orde hoe beleid
‘Veilige kerk’ kan worden opgesteld.
Basis voor het beleid moet bewustwording binnen de
gemeente zijn. We hopen dit te kunnen bereiken door
hierover gesprekken in de gemeente te organiseren.
Daarnaast is ook preventie van belang. Hiertoe kan het
benoemen van een vertrouwenspersoon – zichtbaar voor
de gemeente – gerekend worden. De huidige
vertrouwenspersoon Han van Konijnenburg wil deze taak
overdragen aan een nieuw te benoemen functionaris.
Het landelijk vastgestelde ‘Protocol voor gemeenten bij
meldingen over grensoverschrijdend gedrag’ kan
inmiddels in voorkomende situaties gehanteerd worden.
 
En verder
besluit de kerkenraad tot definitieve goedkeuring van de
Jaarrekening 2021 van de Diaconie en van de
Jaarrekening 2021 van de Prot. Kerk Castricum opgesteld
door het College van Kerkrentmeesters;
worden m.i.v. 22 mei de laatste coronamaatregelen
opgeheven; het gebruik van kleine bekertjes bij de viering
van de Maaltijd van de Heer wordt nog wel
gecontinueerd;
is het thema voor de Startzondag: Doe je mee? - gericht
op contacten van kerk en samenleving en aandacht
voor ethiek en zingeving;
wordt openstelling van de kerk tijdens de zondagse
zomermarkten overwogen.
 
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

vervolg op pagina 10

6 Protestantse Kerk Castricum



Hoe bevalt het?

Kijken/luisteren naar de kerkdienst
In het aprilnummer van Over en Weer was een vragenlijst
bijgevoegd. We wilden graag weten óf en hoe vaak u
gebruik maakt van de mogelijkheid om de diensten live
te volgen, via radio Castricum en/of via de
beeldverbinding. We waren benieuwd naar uw
ervaringen en naar tips voor verbeteringen.
Inmiddels zijn de vragenlijsten verwerkt. Hieronder vindt u
een kort overzicht van de uitkomsten. Wilt u meer details
weten over de resultaten? Neemt u dan contact op met
Gerard Bais – gerardbais@gmail.com.
 
Allereerst hartelijk dank aan iedereen die de vragenlijst
heeft ingevuld. Fijn om te lezen dat zoveel mensen blij zijn
met de mogelijkheid om op zondagochtend toch de
dienst mee te kunnen maken. ‘Hoop dat deze dienst niet
verdwijnt’ schrijft iemand erbij. Dank ook voor alle
toelichting, aanwijzingen, kritische opmerkingen en tips
die we hebben gekregen. We hebben alles op een rijtje
gezet en gaan ons uiterste best doen om de dingen die
nog niet goed gaan, te verbeteren.
Er zijn niet zo veel mensen die uitsluitend luisteren naar
radio Castricum; het merendeel van de reacties komt van
kijkers via de livestream. Meestal wordt daarbij gebruik
gemaakt van tablet, laptop, computer of tv; sommigen
kijken alleen tv.
Vanaf het begin waren de uitzendingen te volgen via
YouTube en nog altijd maken veel mensen (79%) gebruik
van die streamingsdienst. Sinds enkele maanden kan ook
gekeken worden via ‘Kerkdienstgemist’. Zoals u hebt
kunnen lezen wordt dat binnenkort de enige aanbieder.
Voor wie alleen de tv gebruikt en kijkt via YouTube kan
dat een probleem geven.
 
Als het straks niet meer lukt en u hebt hulp nodig? Aarzel
dan niet omcontact  te maken met met Beeld en Geluid;
email: Beeld&Geluid@pkcastricum.nl, tel 06 55824737
 
Over het beeld bent u in het algemeen wel tevreden.
Met de geluidsweergave is dat anders – daar gaat
weleens iets mis. Verbetering hiervan staat bovenaan op
het actielijstje van de werkgroep Beeld en Geluid.
Het streven is dat met de live-verbinding ook
een levend(ig) contact blijft bestaan.

Ria Ritzema

Theologie Voor
Geïnteresseerden
Een cursus die verrast, boeit en verdiept
Wilt u dieper nadenken over vraagstukken van geloof,
kerk en samenleving overweeg dan serieus om de
cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (afgekort: TVG)
te gaan volgen. Het is een informatieve cursus die u
wegwijs maakt in de bronnen van het christelijk geloof,
de Bijbel, de rituelen en tradities en in de toepassingen in
het dagelijks leven.
Praktische gegevens:

•   driejarige cursus (ook 1 jaar is mogelijk of delen van
de cursus)

•   met kundige, ervaren, enthousiaste docenten
•   van eind augustus tot eind april (gedurende 34

weken)
•   elke dinsdagochtend van 10.00 – 13.00 uur (2 lessen

van 75 min.)
 

Theologie Voor Geïnteresseerden is een cursus voor
iedereen die meer wil weten over de Bijbel, over wat er
allemaal over God en geloof gezegd is en nog steeds
gezegd wordt, over hoe er geloofd wordt in andere
godsdiensten. Maar ook een cursus waar plaats is voor
iedereen die naast kennis ook verdieping zoekt van het
geloof en wil nadenken over de plaats van geloof en kerk
in een samenleving, waar geloof en kerk immers allang
niet meer vanzelfsprekend zijn. Kortom, de theologie kan
ons nog meer vertellen.

Meer informatie vindt u op de website:
www.tvg-amsterdam.nl en in de studiegids,
digitaal te verkrijgen bij de scriba:
kerkenraad@pkcastricum.nl

een schilderij van Jeltje Hoogenkamp uit

een serie schilderijen over Pasen met

de titel ‘Doortocht’
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Vanuit de Pastores 
--------------------------------------------------------------------------------
 

verbinden   luisteren   bloeien

Uit het veld: Mazzeltov!
Op woensdag 1 juni is in de Dorpskerk het huwelijk tussen
Thirza Manoth en Willem Cretier ingezegend.
Met woorden van geloof, hoop en liefde vierden we dat
God meegaat op de weg die Thirza en Willem zijn
ingeslagen. Het was een feestelijke viering met familie,
vrienden en gemeenteleden. De joodse wortels van de
bruid kwamen terug in een aantal joodse liefdesliederen
en in het ritueel van het kapotstampen van een glas na
de huwelijksinzegening. Met elkaar riepen we ‘mazzeltov!’
om het bruidspaar geluk toe te wensen in deze nieuwe
levensfase.

Wijziging vaste vrije dag
Het is verheugend nieuws dat Wanda, de vrouw van
ds. Rik Willemsen, vanaf juni werk heeft gevonden in
Castricum. Ze gaat drie dagen in de week aan de slag
op een kinderdagverblijf en zal deze zomer meewerken
aan het opzetten van een nieuwe locatie in het
voormalige ABN-AMRO kantoor aan de Dorpsstraat.
Het was een hele puzzel om de werkdagen afgestemd te
krijgen met de nieuwe werkgever, de werkdagen van
Rik en Eveline in de PKC en de opvangdagen van onze
eigen kinderen. De puzzel is gelegd, vanaf de week van
18 juli zal vrijdag de vaste vrije dag van ds. Rik Willemsen
worden. Dit is een tijdelijke oplossing, totdat de gewenste
opvangdagen voor de kinderen beschikbaar komen.
Eind oktober zal de vaste vrije dag naar de maandag
verhuizen. U wordt daar te zijner tijd nog over
geïnformeerd.

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.  
 
Ontmoetingsplaats voor lotgenoten van een overleden
partner
Bijeenkomst lotgenotencontact
Datum: donderdag 18 augustus 2022
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Plaats: De Schakel

Open kerk tijdens zomermarkt
Verschillende mensen hebben ons gevraagd of het
mogelijk is om de kerk open te stellen voor bezoek tijdens
de maandelijkse zomermarkt op zondagmiddag.
Onder veel gemeenteleden leidt de zomermarkt tot
weinig enthousiasme, maar anderen denken daar
anders over. Een grote groep dorpsgenoten en toeristen
weet de maandelijkse markt te vinden. Een mooie kans
om deze groep kennis te laten maken met de rust en stilte
van onze Dorpskerk. Als het qua bemensing lukt, openen
we graag de deuren op de nog vier resterende
zomermarkten van dit jaar.

8 Protestantse Kerk Castricum



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.
 
Wandelen geeft zin en richting
Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende
derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar
Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen
op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de
wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema
gaan of we verdiepen ons in een (geloofs) vraag
 
Stilte-verdiepingswandeling
Samen in stilte wandelen. Onderweg genieten van de
ruisende bladeren, de weidse uitzichten en het ritme van
de natuur. En af en toe even stilstaan voor een oefening
of een verdiepingsvraag. Na afloop van de wandeling is
er de mogelijkheid om samen ervaringen te delen.
Wees van harte welkom om de kracht van het samen in
stilte wandelen, verdiepingsvragen en rust te ervaren.

Zin in een wandel ervaring?
Eveline is te bereiken via telefoon 06 10571560, Whatsapp,
of E-mail  evelinemasetti@pkcastricum.nl
Rik is te bereiken via telefoon 06 19847998, Whatsapp,
of E-mail predikant@pkcastricum.nl
 
Lectio Divina: wat God de lezer vandaag wil zeggen
Iedere eerste vrijdag van de maand in De Schakel van
13.00 - 14.30 uur.
De eerste volgende bijeenkomsten zijn op vrijdag 1 juli
en vrijdag 2 september.
 
Verjaardagsbijeenkomst
Welkom op de bijeenkomst voor jarigen (vanaf 80 jaar).
Als u in het vierde kwartaal (april, mei, juni) 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 14 juli 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 13 juli 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 14 juli!

Zwaai, zwaai, dag allemaal, fijne vakantie
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Vanuit de werkgroep vieringen
Lied van de maand

Voor het lied van de maand juli viel de keuze ditmaal op
het lied ‘De woorden die wij spraken’ van
Huub Oosterhuis. Het is een bewerking van psalm 90 en
werd oorspronkelijk door Oosterhuis geschreven voor de
zestigste verjaardag van Beatrix.
De melodie werd gecomponeerd door Tom Löwenthal,
naast Bernhard Huijbers en Henri Heuvelmans een
bekende naam als het gaat om de muzikale omlijsting
van Oosterhuis’ liederen.
 
De eerlijkheid gebiedt me te verklappen dat dit lied werd
ingebracht door ondergetekende, zoals wellicht bekend
een groot liefhebber van Oosterhuis.
Behalve door de verrassende woordkeuze,
zoals ‘schaduwlichte lanen’ en ‘spelende handen’,
raakte dit lied mij vooral door de laatste regels van het
tweede couplet. ‘Die ene die wij zijn en anders geen,
die anderen die wij nog worden mogen’.
Daarin klinkt voor mij door dat wij in de kern zijn wie we
mogen zijn, maar door het lezen van het Woord steeds
weer mogen zoeken naar wegen om nog dichter bij die
kern te komen en te worden wie je wilt zijn.
Een goed mens, trouw, oprecht en alle mooie
eigenschappen die je jezelf en die Hij je toewenst en
doet toekomen als het ‘genadebrood dat ons gegeven is
en blijft gegeven’.
 
De lezingen in juli zijn grotendeels bekende verhalen uit
Lucas. De vraag is steeds weer hoe ook die bekende
verhalen jou raken en met je mee op weg gaan op zoek
naar de kern.
 
In de maand augustus is er geen lied van de maand.
Daar starten we in september weer mee.
 
Namens de werkgroep,
Esther Sandbergen
 

Nabespreking kerkdienst 8 mei
Na afloop van de dienst van 8 mei hadden we een
geanimeerd nagesprek met een tiental gemeenteleden.
Voor ons als werkgroep heel waardevol om heet van de
naald terug te horen hoe de dienst beleefd is.
De koppeling met de actualiteit in de preek en in de
gebeden werd als erg positief ervaren. Het Bijbelgedeelte
van de goede herder stelde door de actuele uitleg ook
vragen aan ons in het hier en nu. De meesten vinden het
prettig om met een vraag naar huis gestuurd te worden
waar ze gaandeweg de week nog wat over kunnen
nadenken.

Over de liedkeuze waren de meningen verdeeld. Vooral
het grote aantal liederen in verschillende stijlen en talen
tijdens het avondmaal leidde de aandacht af van waar
het tijdens het avondmaal echt om zou moeten gaan.
Over de overige liederen was geen eenduidige mening.
Een lied dat de één prachtig vindt, is voor de ander
minder passend. Idem voor anderstalige liederen, voor
de één is het een meerwaarde om een lied in de
originele taal te zingen, voor de ander vormt dit een
barrière. Een praktisch punt is direct opgepakt: altijd een
vertaling op beamer en in zondagsbrief.
 
De nabespreking van het avondmaal maakte veel los.
Ervaringen uit het verleden drukken nog steeds een
stempel op de beleving van het avondmaal vandaag
de dag. Zo komt het voor dat er dingen gehoord worden
die niet gezegd zijn maar wel in de sfeer van het
avondmaal meekomen.
Ook was het goed om terug te horen hoe de rituele
handelingen zoals het breken van het brood en het
inschenken van de wijn op gemeenteleden overkomen.
Deze gebaren mogen wel wat ‘groter’.

Taalgebruik kwam ook meerdere malen aan de orde,
zoals het gebruik van mannelijke aanduidingen als het
over God gaat. Een bekend struikelblok dat onlangs nog
bij de presentatie van de NBV21 vertaling breed in de
media werd uitgemeten.
Maar ook de toegankelijkheid van liturgische taal. Het is
mooi om oude woorden te laten klinken, maar is dat
taalveld toegankelijk voor iedereen? Het taalgebruik komt
terug in gebeden, liturgische teksten, preek en liedkeuze.
Binnen de werkgroep vieringen bezinnen we ons op dit
onderwerp. Een essentieel onderwerp, want theologie is
immers spreken over God. Hierover later meer.
 
Na de zomer zullen we doorgaan met het regelmatig
nabespreken van een dienst. Van harte welkom om een
volgende keer mee te denken!
 
ds. Rik Willemsen

Uit de kerkenraad
vervolg
De volgende kerkenraadsvergadering is op
maandag 4 juli 2022, 19.45 uur.
De agenda wordt tevoren gepubliceerd op de website en
opgehangen op het prikbord in de Dorpskerk.
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Ruimte voor de ziel

Bijzonder en inspirerend was de retraite in Abdij Koningshoeven. Ik heb me
individueel, maar ook met mijn studiegenoten, beziggehouden met het
Thema: komen bij je eigen onderstroom in dienst van het begeleiden van
anderen in hun onderstroom. 
Wat heeft het me gebracht? Ik ben geraakt, ondergedompeld, opgestaan,
“Een nieuw begin!” 
Graag was ik nog langer gebleven in de gastvrijheid van de abt en de
broeders, de verbinding met de Oekraïners en de mooie natuur. En ja, er is
overal een tijd van en mijn taak is in de wereld!
Mijn plan is om een kloosterweekend te organiseren waarin je dit bijzonder
inspirerende leven kunt ervaren.
Meer informatie volgt later. Onderstaande tekst ter inspiratie!
 
Pastor Eveline Masetti

Afwateringskanaal of waterbekken
 
Wees verstandig en maak jezelf tot een waterbekken en niet tot een afwateringskanaal.
Kijk maar eens naar een afwateringskanaal. Een afwateringskanaal loost het water
onmiddellijk zodra het water binnenkomt.
Bij een waterbekken is dat anders. Een waterbekken wacht totdat het geheel vol is.
Dan pas begint een waterbekken over te lopen.
Een waterbekken deelt uit van eigen volheid terwijl het zelf gevuld blijft.
Liefde vloeit over. Ze houdt voor zichzelf wat ze zelf nodig heeft.
En wàt ze heeft wil ze in overvloed hebben, om rijk te kunnen zijn ook voor anderen.
Kijk naar de bron! Kijk naar de bron zelf van het leven.
Laat eerst jezelf vullen. Laat daarna wat de bron je nog méér geeft
overvloeien naar anderen.
Liefde stroomt over. Je leeg laten lopen is niet wat liefde vraagt
Voor wie kun je goed zijn als je voor jezelf slecht bent?
Zie naar de bron van het leven.
Vul eerst jezelf zoveel dat je overvloeit naar anderen.
Dan zal ik graag genieten van jouw overvloed.
 

Uit: 18e toespraak over het Hooglied door Bernardus van Clairvaux,
geschreven rond het jaar 1136
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Stop de groei

Verslag “Stop de groei”: avond 9 juli met Paul Schenderling
 
Paul Schenderling is een jonge econoom (33jr), die zijn eigen leven al
helemaal omgegooid heeft om ethisch te kunnen leven volgens de
normen en waarden die hij uit zijn eigen onderzoek voor zichzelf gevormd heeft.
Hij is geschrokken tijdens zijn studie economie van
een rapport: "Zwartboek Wereldmerken", in 2005, over de misstanden
bij internationaal opererende bedrijven.
Hij ging op zoek naar nieuwe regels voor onze economie
en kwam uit bij Jesaja, uit de Bijbel.
In recente archeologische ontdekkingen kwam aan het licht
dat er duidelijke parallellen zijn tussen de economische ontwikkeling
in Jesaja's tijd en die van nu.
Dat werd nog bevestigd door de bevindingen uit veldonderzoek
die zijn vriend Matthias Olthaar deed in Ethiopië.
Samen schreven ze vervolgens het boek: "Hoe handel ik eerlijk".
 
Paul wil ons deze avond argumenten geven die we met andere mensen kunnen delen, om een
bewustzijnsverandering op gang te brengen.
STOP DE GROEI! Met name onze economische groei en daarmee gepaard gaande consumptiedwang. Waarom
zouden we dat doen, en hoe kunnen we dat doen? 
 
Argumenten waarom we dat nu moeten doen:

•   het is eerder niet gelukt om verbeterdoelen te bereiken (het Urgendaproces: 25% minder CO2-uitstoot is niet bereikt).
•   door de wereldhandel groeit de ongelijke verdeling tussen mensen alleen maar: 2 niet-westerse huishoudens werken

bijv. voor 1 Nederlands huishouden, voor 5x minder loon dan hier wordt verdiend.
•   1/4 deel van de CO2-uitstoot buiten Nederland wordt ten dienste van onze consumptie uitgestoten daar.
•   de miljarden die al uitgegeven zijn aan klimaatverbetering blijken niet effectief te zijn.
•   Westerse landen gebruiken ten eigen bate materiaal, land, water, grondstoffen uit niet-westerse landen, in

beschamend grote hoeveelheden, waardoor die niet-westerse landen in hun ontwikkeling en zelfvoorzienende
mogelijkheden ernstig worden belemmerd.

•   juist ook in de energietransitie is er nog steeds groei en meer verbruik van grondstoffen en materialen uit niet-westerse
landen: kinderen werken daar in lithium-mijnen bijvoorbeeld.

•   ook in gerenommeerde tijdschriften, zoals de Lancet en diverse tijdschriften over Geografie en Milieu, dringt het
besef door dat groei de vergroening van de aarde niet bevordert.

 
Hoe kunnen we zorgen dat onze consumptie niet verder stijgt?

•   Persoonlijk: via ons koopgedrag. Ethisch consumeren(-minderen dus!) Minder spullen gebruiken, vooral minder
elektrische apparaten. En spullen kopen die een langere levensduur hebben ( tegen de kunstmatige veroudering
dus). Paul Schenderling heef de organisatie "Genoeg om te Leven" opgericht, die geeft ook een nieuwsbrief
uit: genoegomteleven.nl/nieuwsbrief , daar kun je je voor aanmelden. (Loesje: koopkracht is de kracht om te laten
liggen!)

•   Bedrijven: advies geven hoe zij anders kunnen gaan produceren: alleen voor "genoeg" en op een duurzame manier.
•   Overheid: van onderop kunnen we de druk op de overheid opvoeren via veel brieven aan politici, demonstraties,

stemgedrag. Ook stimuleren dat de overheid goede steunmaatregelen treft en handhaaft dat gedaan wordt wat
afgesproken is.

•   ook zelf kan de overheid helpen door:
- milieuheffing op consumptie                                                                            
- bevorderen decommercialisering                                                                       
- opzet van een DEEL-infrastructuur                                                                       
- ondersteunbeleid opzetten voor goed werk, zekerheid, en zorg. Welvaartsziekten en vervuiling tegen gaan.

Bron: groenekerken.nl
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De wandeltocht van Vincent Noort
De wandeltocht van Vincent Noort naar Santiago de
Compostella (tot nu toe)
Hier Vincent uit Frankrijk, 12 juni 2022: Als ik dit schrijf ben
ik precies 9 weken onderweg naar Santiago de
Compostella. Al 1660 km gelopen, wie had dat ooit
gedacht! Ik ben door België gegaan (in abdijen
overnacht, langs de Maas gewandeld via Namen en
Dinant) en door Noord-Frankrijk gewandeld (met
prachtige steden als Reims en Troyes). Hoogtepunt was
wel mijn komst in Vézelay, waar ik samen met drie
Nederlandse wandelvrienden onze aankomst heb
gevierd met een etentje. Daarna weer "op nul" beginnen,
het ritme van de dag proberen te vinden. Veel
ontmoetingen daarna en samen oplopen: Franse
moeder en dochter, Duits-Frans echtpaar, aanstaande
novice van een klooster, twee Nederlandse vrouwen ... 
Wat een variatie aan mensen en verhalen! Dát maakt de
camino, of liever gezegd "le chemin", nu ik nog in
Frankrijk zit. In Limoges mijn wandelschoenen ververst,
waarna je altijd wat probleempjes krijg. Voeten moeten
wennen aan hun bescherming. Daarnaast begint het
steeds warmer te worden, omdat ik steeds zuidelijker
wandel. Gisteren al 30+ graden.

Over een week zit ik in Saint Jean pied de Port, waarna
mijn camino begint, via de Via Frances. Daar kijk ik nu al
naar uit. Het zal totaal anders zijn dan tot nu toe; zie het
als een internationaal treintje met veel passagiers.
En ik hoop uit te stappen in Santiago!
Hoewel ik alleen loop, heb ik niet het gevoel alleen te
lopen. Zoals ik op mijn pad veel mensen ontmoet en
mensen mij helpen, ervaar ik veel steun van het thuisfront:
familie, vrienden, volgers. Dank daarvoor. Een klein woord
kan groot effect hebben, zelfs de zegen uit de kerk werkt
nu nog door. Als u dat maar even weet.
Groeten vanaf een terrasje in Bazas

Vervolg van pagina 12
 
Lokaal kunnen we samen doen:   
- een groentetuin onderhouden voor eigen consumptie en weggeven aan wie geen verse groente heeft
- kledingruilbeurzen houden
- warmtepompen e.d. samen inkopen
- zorg samen inkopen (knarrenhofjes bouwen, leegstaande panden ombouwen tot wooneenheden)
- voor elkaar zorgen op buurtniveau
- en veel andere dingen die we nog samen kunnen bedenken.
 
Behulpzaam bij dit alles is: een goed Informatieplatform waar ideeën en vraag en aanbod van diensten en materialen
uitgewisseld kunnen worden.
 
Als we met 1 ding beginnen, zet dat de rest in beweging, dus het effect groeit.
Als we hier bijvoorbeeld minder gaan werken voor geld, kunnen we een deelgroentetuin starten en hoeven we dus
minder voedsel uit niet-westerse landen te importeren, zodat de mensen daar hun eigen economie gezond kunnen
gaan maken, en hun eigen voedselvoorraad op peil kunnen gaan brengen, in plaats van dat daar voor ons hier te
produceren.
Het effect is cumulatief. Iedereen op de wereld wordt er dus beter, gezonder en welvarender door.
 
Laten we maar snel beginnen hiermee!
 
Marjan Quaak
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Voor de jeugd
Nu zijn alle feesten weer voorbij.
We hebben Pasen, Hemelvaart en Pinksteren gehad met mooie kinderdiensten.
 
3 juli is de laatste kinderdienst voor de zomer. Ineke en Esther gaan dan een mooi programma bedenken.
Waarschijnlijk gaat het over de uitzending van de discipelen door Jezus.
 
Toen Hij nog bij hen was zei Jezus tegen zijn trouwste volgelingen
dat ze zijn verhalen over LIEFDE en God door moesten gaan vertellen,
eerst in hun eigen land en later over de hele wereld. God wil
dat de mensen overal goed voor elkaar en de aarde gaan zorgen.
 
De leerlingen mochten eerst nog oefenen terwijl Jezus nog bij hen was.
Zij konden toen soms ook al zelf zieke mensen genezen
en andere wonderen doen. Daar waren ze heel blij om!
En Jezus zei dat ze door moesten gaan met vertellen over Hem
en Zijn Vader als Hij zelf alweer terug zou zijn gegaan naar de hemel.
Dat is ook gebeurd: zelfs in Azië en Europa en Afrika hebben
mensen over Jezus verteld.
Dat was niet altijd makkelijk: soms wilden mensen helemaal niet
naar hen luisteren en werden ze weggejaagd, of gevangen genomen.
Maar toch is de boodschap over de Liefde van God voor àlle mensen, 
over de hele wereld bekend geworden.
 
En zo hebben wij er ook over gehoord, eeuwenlang zijn de verhalen door verteld, door zendelingen, en dominees en
pastoors. En ook door gewone mensen: vaders en moeders vertelden de verhalen door aan hun kinderen.
 
Ook onze ouders doen dat nog steeds. En wij mogen het ook weer doorvertellen aan vriendjes of vriendinnetjes, die
nog niets over Jezus weten. Misschien ken je er wel een paar van je school. Niet alle ouders vertellen deze verhalen
aan hun kinderen.
 
Na de laatste kinderdienst op 3 juli is het al bijna zomervakantie.
Lekker niet naar school een paar weken, en leuke dingen gaan doen!
 
4 september beginnen we weer met de eerste kinderdienst.
28 september is de Startdienst, dan begint de hele kerk aan het nieuwe seizoen. Wij gaan dan ook meedoen
natuurlijk!
 
In September willen we ook een Tienergroep beginnen.
Een paar kinderen van onze kindergroep gaan dan al naar de middelbare school.
We gaan samen met de Evangelische Gemeente Castricum een mooie groep maken, waarin we met elkaar verder
kunnen praten over wat we geloven en wat we daarmee doen in ons dagelijks leven. Misschien starten we ook een
mooi project, bijvoorbeeld over duurzaamheid.
 
We gaan van de zomer plannen maken daarvoor. En we komen ook aan jullie zelf vragen wat jullie willen doen in zo’n
Tienergroep.
 
Jullie horen er binnenkort dus nog meer over.
Voor nu: Fijne vakantie gewenst en tot ziens weer in september
 
 Namens Kindenkerk-groep,
 
MarjanQ
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De Joodse humor is een lange traditie van humor in het
Jodendom met een grote diversiteit. Hieronder een indruk
van Joodse humor.
 
De oude rabbijn Cohen gaat met pensioen in een
verpleeghuis en een nieuwe jonge rabbijn wordt in dienst
genomen door de gemeenschap. Op zijn eerste sjabbat
in zijn nieuwe functie staan ze op het punt om uit de Tora
te lezen wanneer er een enorme, verhitte discussie
losbarst over de vraag of je moet staan of zitten tijdens
het lezen van de Tien Geboden. De volgende dag gaat
de getraumatiseerde jonge rabbijn naar zijn voorganger
en vraagt hem: 'Rabbi Cohen, ik heb je advies nodig. Wat
is de gewoonte van onze gemeenschap als we de Tien
Geboden lezen?” Rabbi Cohen antwoordt: "Waarom
vraag je dat?" “Nou, omdat we gisteren het Tora-gedeelte
lazen dat dat belangrijke gedeelte bevat, en de helft van
de gemeenschap zat, terwijl de helft van de
gemeenschap stond, en degenen die zaten
schreeuwden en schreeuwden naar degenen die
stonden en degenen die stonden schreeuwden en
schreeuwden naar degenen die zaten!” "Ah,"
antwoordde Rabbi Cohen, "nu is dat onze gewoonte."
 
Wie slechts geloof heeft, loopt gevaar een kwezel te
worden. Wie slechts humor heeft, dreigt cynisch te
worden. Wie geloof én humor heeft, vindt het evenwicht
waarmee hij in het leven rechtop kan blijven.
 
Martin Buber

"God heeft gemaakt dat ik lachen kon, en iedereen die
het hoort zal meelachen" (Gen. 21, 6)
 
Humor en geloof
 
Kan humor en geloof samengaan? Als je de Bijbel leest,
ga je niet spontaan lachen. Verschillende Kerkfiguren
hebben door de tijd heen de ‘ernst’ van geloof
beklemtoond. Zo schrijft Benedictus in zijn Regel: “Lachen
is voor dwazen”.
 
Maar gelukkig weten we beter … Elke tijd en elke cultuur
zijn eigen humor.
 
Engelse humor bijvoorbeeld is heel anders dan de volkse
Vlaamse humor. Elke cultuur heeft zijn eigen smaak. En
binnen elke cultuur heeft ook elk individu zijn eigen
smaak. Humor evalueert binnen elke cultuur omdat de
cultuur zelf ook evolueert. Waar onze grootouders hartelijk
om moesten lachen, wordt nu vaak als stom of niet
geestig aangevoeld. Het zou dus al een wonder zijn,
moesten wij vinden dat de Bijbel een humoristisch boek is
naar ‘onze’ smaak. De verhalen situeren zich immers in
een heel andere tijd en cultuur dan de onze. Humor is
ook veel meer dan moppen en cartoons. Cynisme, ironie,
iemand op het verkeerde been zetten, iemand fijntjes de
waarheid zeggen, … zijn ook vormen of uitingen van
humor. Deze vormen komen wel degelijk voor in de Bijbel,
hoewel ze vaak niet herkend worden omdat het idee dat
iets grappig zou zijn in de Bijbel als een contradictie, ja
zelfs heiligschennis, beschouwd wordt. Behalve van
religieuze teksten wordt ook van heiligen, mystici of
mensen die intens met geloof bezig zijn, vaak gedacht
dat ze niets met humor hebben.
 
Van de Spaanse mystica Teresa van Avila wordt verteld
dat ze eens op reis was in een wagen getrokken door
paarden. Een onweer brak los: het bliksemde, de
paarden steigerden, de wagen kantelde en Teresa kwam
in een moddersloot terecht. Ze krabbelde overeind, keek
naar boven en riep: “God, als u zo met uw vrienden
omgaat, kan ik begrijpen dat u er zo weinig heeft!” Een
andere uitspraak van haar is: “God beware ons voor
serieuze heiligen.” Ook andere heiligen zoals Theresia van
Lisieux, Franciscus van Sales, Filippus Neri, Pater Pio,
Moeder Theresa, … stonden bekend om hun gevoel voor
humor.

Inspiratie door de week
Nadat wij in het Paasnummer een voorbeeld uit de reeks ' Inspiratie door de week' hadden geplaatst, vinden wij het
leuk om in dit laatste nummer voor de vakantie het artikel "Humor en Geloof' van Rik en Eveline op te nemen.
 
De redactie

 Bron: Pinterest
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Diaconale collectes in juli en augustus

Vluchtelingenwerk Nederland 21 augustus

Zondag 3 juli: India, onderwijs geeft kansarme
kinderen een toekomst
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen
achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is bij hen
erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase
partnerorganisatie wil KerkinActie via deze kinderen het
onderdrukkende kastensysteem doorbreken.
De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd
huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen.
Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun
schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel
aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het
gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de
armoede te doorbreken.
 
Zondag 10 juli: Stichting Werkgroep
Ontwikkelingssamenwerking Limmen
De missie van de werkgroep ontwikkelingssamenwerking
Limmen is het verbeteren van de levensomstandigheden
van de bevolking in de provincie Yatenga van
Burkina Faso door hen te ondersteunen in het ontwikkelen
van kennis, vaardigheden en competenties om zo de
eigen bestaanszekerheid te kunnen realiseren.
Dit wordt gerealiseerd in de volgende projecten en
programma’s:
uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het reguliere
onderwijs, het bestrijden van schoolverzuim, met name
van meisjes, het bevorderen van beroepsonderwijs en
werkgelegenheid onder jongeren, het bijstaan van
scholieren en het ondersteunen van een studentenfonds
en het geven van voorlichting, educatie en
fondsenwerving in Nederland.

Zondag 17 juli: Stichting Asmik – Mobiele Team
Armenië
Stichting Asmik wil bijdragen aan het optimaal
samenleven van mensen - met name jeugdigen - met
een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in
Armenië. De stichting ondersteunt projecten die groei en
samenwerking stimuleert en realiseert.
Deze projecten zijn bedoeld om individuen en
organisaties optimaal van hun kracht gebruik te laten
maken en hun maatschappelijke betrokkenheid
te vergroten
De doelstelling van de Mobiele Team Asmik in Armenië
(MTA) is om de jeugdigen thuis te bezoeken en hen
zodanig hulp te verlenen door middel van fysiotherapie
en ambulante gezinshulp, psychologische zorg en
ergotherapie, dat hun kwaliteit van leven in een latere
fase significant toeneemt. Verder wil men met het te
ontwikkelen project een voorbeeldfunctie bekleden om
zodoende het project te verduurzamen in Armenië.
Op de foto: Arsen (3 jaar) huilde altijd tijdens een bezoek
aan de artsen. Sinds hij thuis training krijgt is hij rustig en
kunnen de specialisten samen met hem werken en
trainen. Hij heeft minder last van zijn spasmen en kan
zelfstandig gaan zitten.
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Zondag 24 juli: Neve Shalom
Neve Shalom ~ Wahat al-Salam is een dorp van
Palestijnse en Joodse burgers van Israel, toegewijdt aan
het bouwen aan rechtvaardigheid, vrede en gelijkheid in
het land en in de regio. 
Het dorp, gelegen tussen Jeruzalem en Tel Aviv, in Israel,
is in 1970 gesticht door broeder Bruno Hussar. Hij had
destijds de droom dat er een andere weg naar vrede
mogelijk moest zijn: Joden en Palestijnen in Israël zouden
met wederzijds respect voor elkaar in vrede samen
moeten kunnen leven. Zo stichtte hij zijn Oase van Vrede
ofwel ‘Neve Shalom’ in het Hebreeuws, ‘Wahat al-Salam’
in het Arabisch. De bewoners van het dorp leven samen
in een democratisch systeem en de kinderen gaan naar
een tweetalige school. Behalve woonplek voor zo’n
75 gezinnen, draagt het dorp haar filosofie uit naar de
rest van het land en de regio.
De Nederlandse vriendenstichting ondersteunt de
educatieve instelling die dit mogelijk maakt;
de School for Peace ofwel Vredeschool. Door Joodse en
Palestijnse sleutelfiguren uit de samenleving in dialoog te
laten gaan, werken zij aan wederzijds begrip én aan
initiatieven die dit gedachtegoed voorzetten. 
 
Zondag 31 juli: De Regenboog groep Amsterdam
De Regenboog groep is er voor mensen in Amsterdam en
omstreken die het moeilijk hebben en nergens anders
terecht kunnen. Zij mobiliseren de kracht in de
samenleving om hen te ondersteunen zo zelfstandig
mogelijk mee te doen in de maatschappij. Ieder mens
verdient een waardig bestaan. Armoede, verslaving,
psychiatrische problematiek of dakloosheid maken een
mens niet minder mens. Zij geloven in een stad waarin
plek is voor iedereen, op het droge in plaats van tussen
wal en schip. Een stad waarin men betrokken is bij
elkaars leven en waarin men elkaar versterkt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 7 augustus: MosaïkMosaïk Support Centre is in
juli 2016 gestart in samenwerking met Borderline Europe,
als antwoord op de behoefte aan duurzame
ondersteuningsstructuren voor vluchtelingen en de lokale
bevolking na de inwerkingtreding van de EU-Turkije
deal. In maart 2019 nam Lesbos Solidarity de volledige
verantwoordelijkheid voor de operaties bij Mosaïk over. 

Mosaik is een prachtig ontmoetingspunt voor
vluchtelingen en de lokale bevolking om te
communiceren en samen te komen. In het centrum biedt
Mosaïk taallessen (Grieks, Engels, Farsi en Arabisch),
educatieve activiteiten voor kinderen, computerlessen,
gitaarlessen, yogalessen, literatuurworkshops,
mensenrechtenworkshops, poëzieavonden en
bioscoopvertoningen aan en heeft twee koren. 800
mensen uit meer dan 20 landen bezoeken regelmatig
activiteiten. Mosaïk biedt ook gratis psychosociale
ondersteuning en gratis juridische ondersteuning via het
Lesbos Legal Centre dat in haar gebouwen actief is.
 
Zondag 14 augustus: Egypte, de kerk staat op tegen
armoede in het dorp
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is veel
armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma
motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen
om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan
een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf
jaar lang samen met de inwoners aan betere
gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid.
Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd,
ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen
worden gerepareerd.
 
Zondag 21 augustus: Vluchtelingenwerk Nederland
Het zal je maar gebeuren dat je met je gezin huis en
haard moet verlaten omdat de oorlog je dorp verwoest
of er door extreme droogte hongersnood heerst.
VluchtelingenWerk Nederland ondersteunt vluchtelingen
en asielzoekers van het moment dat ze worden
opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg
hebben gevonden.
 
Zondag 28 augustus: Dovenpastoraat
Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is een
samenwerkingsverband van vier kerken:

•   de Protestantse Kerk,
•   de Christelijke Gereformeerde Kerken,
•   de Nederlands Gereformeerde Kerken en
•   de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt.

Als ‘hulpdienst’ van deze kerken helpt het IDP hen zo
goed mogelijk invulling te geven aan het kerkelijk werk
onder dove mensen. Landelijk en regionaal zetten teams
van dove- en horende vrijwilligers zich hiervoor in.

Regenboog groep Amsterdam 31 juli

Dovenpastoraat 28 augustus

Diaconale collectes vervolg
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Door de Diaconie ontvangen collectebijdragen van 2 januari t/m 17 april 2022.
Kerkcollecten 

(contant)
Totaal

Noodhulp Oekraïne 1.954,00 334,25 2.288,25

Voedselbank (2/1, 20/2, 15/4) 895,00 401,85 1.296,85

Noodfonds Energiekosten 600,00 162,30 762,30

Moldavië, kinderen en ouderen worden gezien 422,00 100,35 522,35

Stichting Asmik 257,50 28,00 285,50

Indonesië, betere toekomst voor straatkinderen 251,50 115,20 366,70

Diaconie (16/1, 30/1, 27/2) 224,00 219,70 443,70

PKN missionair werk- Kerk in Eenrum 175,00 175,00

Nepal, meer werkgelegenheid voor jongeren 142,50 132,50 275,00

Kerkelijk beheer (ontvangen op Diaconie rekeningen) 141,50 141,50

Diaconie: bloemen in de kerk 121,00 23,45 144,45

Oeganda, goed boeren in een lastig klimaat 96,00 78,00 174,00

Grannies2Grannies 50,00 50,00

Kliederkerk voor jong en oud 38,00 119,25 157,25

Libanon, kansen voor jongeren in achterstandswijk 29,00 200,00 229,00

KiA- Binnenlands diaconaat, Kerk zijn doe je met elkaar 29,00 89,00 118,00

WijDeKerk 13,00 82,65 95,65

Paaschallenge JOP 5,00 5,00

Totaal 5.444,00 2.086,50 7.530,50

Digitaal ontvangen

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

Opbrengst digitale collectes

Opbrengst collectes

  6 maart     Oekraïne € 334,25

13 maart KiA: Binnenlandse Diaconie €   89,00

20 maart KiA, Werelddiaconaat:
straatkinderen

€ 115,20

27 maart PKN Miss. werk: Kliederkerk € 119,25

  3 april Moldavië, kinderen en
ouderen

€ 100,35

10 april Diaconie inz. energieprijzen € 162,30

14 april St. WijDeKerk: LHBT+ christenen €   82,65

15 april Voedselbank                € 226,20

17 april KiA: Libanon,
achterstandskinderen
in Beiroet

€ 200,00

Voor de Diaconie

 Voor diaconale doelen, 2e collecte
10 april              PKN, Paaschallenge                   € 106,14

Voor kerkelijk beheer: 2e collecte
Totaal over maart en april                                    € 491,94
 
Lieneke Stieltjes
 

Raad van Kerken
Castricum

ZIN IN FILM: zomerfilms 2022
Na 2 coronajaren starten we weer met de
‘Zin in Film’-avonden! Als data hebben we hiervoor
20 en 27 juli gekozen en 3 en 10 augustus.
De avonden worden weer gehouden in het
Parochiecentrum volgens het concept: maaltijd, film en
een goed gesprek.
Het aantal deelnemers willen we graag tot 35 personen
maximaal houden. De kosten bedragen 6 euro p.p. per
avond.
 
Opgave via ons nieuwe e-mail adres: info@rvkcastricum.nl
of bij Hennie Brugman: hennie.brugman@ziggo.nl of
telefonisch: 06-41820710

Hanneke Klinkert, voorzitter RvK Castricum
Kijk op onze website voor nieuws: www.rvkcastricum.nl
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Vanuit het College van Kerkrentmeesters
Restauratie orgel en renovatie glas in lood ramen
Dorpskerk
Beide projecten zijn stevig ter hand genomen.
Robert Goede maakt fasegewijs foto- en video opnames.
Mogelijkerwijs kunnen wij u en andere belangstellenden
tijdens een nog te organiseren openingsconcert
deelgenoot maken van wat zich achter de schermen
heeft afgespeeld om deze projecten tot een mooi
afgerond geheel te maken. De aanvrage lijn om zo
mogelijk subsidie te verkrijgen voor beide projecten staat
inmiddels weer open. Onzerzijds hebben we geen enkele
invloed op de toezegging. Het is dan ook altijd weer
spannend of onze kerk ervoor in aanmerking komt.
 
Beeld en Geluid
Voor de werkgroep Beeld&Geluid is nog steeds
uitbreiding van de bezetting gewenst. Naar verwachting
zal dit team in september met 1 persoon worden
uitgebreid.  Daar zijn we heel blij mee. Mocht u
desondanks iemand kennen – jong of ouder man of
vrouw – die naar uw mening deze taak ook op zich zou
kunnen nemen dan horen wij dat graag van u.
Wij vragen begrip van u voor het geval de uitvoering niet
helemaal doet wat er gewenst is. De bedieners zijn
allemaal vrijwilligers die hun uiterste best om een goede
kwaliteit te leveren en daardoor zelf meestentijds beperkt
of niets van de viering mee krijgen. Dat mag ook weleens
als blijk van waardering gezegd worden.

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.
Wilt u vanaf heden s.v.p. zo veel mogelijk af gaan
stemmen op Kerkdienstgemist zodat u niet het risico loopt
dat als we geen gebruik meer gaan maken van YouTube
u de dienst zult missen.
U kunt gewoon aanklikken via de link op de website van
onze kerk.
 
Kunst in de kerk
Vanwege de hierboven genoemde restauratieprojecten
zal er in september geen expositie worden
georganiseerd. Vanaf advent zal de kunstcommissie weer
zorgen voor een passende kerst-expositie.
 
Namens het college van kerkrentmeesters
Frans van Meggelen, voorzitter a.i.

Het orgel is een zgn. Kabinetorgel, kwam in 1893 in het
bezit van de toenmalige Hervormde Gemeente maar
stamt uit 1740; het is gebouwd door de beroemde
orgelbouwer Christiaan Müller.

 Rik en Eveline voor het mooie orgel

Bedankt
Bedankt voor de bloemen die Thijs Moes mij bracht
namens de gemeente, met een kaart vol
handtekeningen van gemeenteleden en een kaart van
Rik Willemse.
Het gaf mij een blij gevoel met zoveel medeleven.
Thijs bleef nog even koffiedrinken, en kon met mijn man
nog even gezellig kwebbelen.
 
Nogmaals hartelijk dank,

Gré Hoff - Oosterveen
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Om te gedenken
Op 24 mei overleed op 88-jarige leeftijd
 
Hendrik de Smidt (Henk)
 
We kennen Henk als een vriendelijke en hartelijke man.
Henk had een grote passie voor film. Hij heeft gewerkt
voor het filmmuseum en was ook als vrijwilliger
onlosmakelijk verbonden met de door hem zo geliefde
filmindustrie. Zo gaf hij rondleidingen in de kunstbunker,
waar een collectie nitraatfilms van het filmmuseum
(nu: Eye) liggen opgeslagen.
Ondanks zijn slechthorendheid bleef hij sociale
contacten opzoeken. Henk wilde graag in verbinding
blijven. Zo was hij bijvoorbeeld een trouw bezoeker van
de lotgenotengroep van de kerk.
Op de kaart van Henk staan typerende woorden voor
hem: ‘De film is afgelopen, we gaan naar boven’.
We wensen de kinderen en kleinkinderen Gods kracht toe
nu ze hun vader en opa moeten missen.
 
ds. Rik Willemsen
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Op 26 mei is op 84-jarige leeftijd overleden
 
Herman Bakker
 
Het leven werd voor Herman getypeerd door zoeken,
vinden, vallen en weer opstaan. Voor hem was er altijd
wel weer een moment om opnieuw te beginnen.
Deze kijk op het leven is verwoord op het gedicht dat
bovenaan zijn kaart staat:
 
Ik heb gezocht, gevonden en verloren en weer
opnieuw gezocht tot ik het weer vond
Een mens wordt zoveel meer dan eens geboren
en voor wie zoekt is op ’n dag de cirkel rond
 
We wensen Lida, de kinderen en kleinkinderen sterkte toe
in de tijd die komen gaat.
 
ds. Rik Willemsen
 

Op 12 mei is op 91-jarige leeftijd overleden
 
Elsje Bianchi - van Kasteel (Els)
 
Els heeft op verschillende adressen in Castricum
gewoond, het laatst in de Sciebeek, waar ze het erg naar
haar zin had. Vanaf haar appartement op de eerste
verdieping genoot ze van de prachtige luchten en het
uitzicht op het groen. Ze keek graag naar alles wat er
gebeurde in de sloot en in de weilanden waar ze op uit
keek. Wie bij Els op bezoek kwam werd getrakteerd op
gezelligheid en mooie verhalen. Daar zat ze vol mee.
Door haar steeds toenemende doofheid werd haar
sociale leven steeds meer beperkt. Maar als ze er toch
even uit wilde, stapte ze in haar auto en reed naar
Egmond, om naar de zee  te kijken. Onze gedachten
gaan uit naar de familie en vrienden van Els.
Gods zegen toegewenst!
 
ds. Rik Willemsen

Gedachtenis. Bron: symbolischschikken.nl

20 Protestantse Kerk Castricum



Werkgroep Ouderen Contact
Op 10 mei kwamen we bij elkaar in de Dorpskerk om naar
een optreden van het seniorenkoor De Marke uit Bergen,
o.l.v. Audrey Wokke te luisteren. Natuurlijk was het ook
goed elkaar weer te ontmoeten. Fijn dat we in de kerk
terecht konden, want met 25 koorleden en onze mensen
was De Schakel te klein geweest.
Met wat een enthousiasme zong het koor voor ons,
begeleid door Bert van de Steenhoven op het keyboard.

De koorleden waren heel blij na tweeëneenhalf jaar weer
te kunnen optreden en wij genoten van de vrolijke
volksliedjes, die ons zo vertrouwd in de oren klonken.
We konden ook meezingen, want de teksten werden ons
uitgereikt. Uit de reacties van onze gasten begrepen we
hoe enorm fijn iedereen het gevonden had.
Een middag om met veel plezier aan terug te denken.
 
Als u dit leest hebben we ook de laatste bijeenkomst van
dit seizoen op 14 juni achter de rug. Het wordt een
middag, waarop de werkgroep leden een high tea gaan
serveren. Het wordt vast een gezellige en lekkere middag.
Onze gasten kunnen dan ook laten weten aan welke
onderwerpen ze volgend jaar de voorkeur geven.
En dan gaan we nog afscheid nemen van Marri Huisman.
Zij stopt met haar werk als voorzitter van de Werkgroep
Ouderen Contact. Wij vinden dit heel jammer.
Marri heel, heel hartelijk bedankt voor al het werk wat jij
de afgelopen jaren gedaan hebt. Met een enorme inzet
heb jij iedere keer weer voor een fijne middag gezorgd!
 
Marieke Meijer

Om te gedenken
Op 6 juni is op 89-jarige leeftijd overleden

Marrigje van der Velden - Anema (Rieta)

Bovenaan de kaart staat:
Heden heb ik hen die ik liefhad verlaten
Nu ga ik gedragen door liefde, geleid door het licht
Naar hen die ik liefhad.
 
Maandag 13 juni namen we afscheid van Rieta.
Rieta is op 4 oktober, dierendag geboren in Amsterdam.
Haar zus Nel werd een jaar later geboren. Ze zijn samen
opgegroeid en vriendinnen voor het leven. In de zomer
gingen ze vaak naar hun huisje in Wijk aan Zee. Daar is
de liefde voor het strand ontstaan. Net voor de oorlog
overleed hun moeder. Ze kregen een stiefmoeder
waarmee Rieta en Nel een moeilijke relatie hadden.
Rieta ontmoete in Amsterdam Ton, waarmee ze op 18
augustus 1955 trouwde. Bij haar schoonouders kwam ze
graag.
Rieta en Ton verhuisden naar Castricum. Rieta kon geen
kinderen krijgen. Een bijzondere gebeurtenis in haar leven
was de geboorte van neef Ivor waar Rieta bij was. Samen
met Ton heeft ze vaak opgepast.
Rieta kon genieten van werken in de tuin. Dat was haar
passie.

En op vakantie ging ze ook graag. Rond hun vijftigste zijn
Ton en Rieta gestopt met werken om van het leven te
genieten. Ton overleed in 1998. Rieta viel in een diep gat.
Ze sloot zich aan bij het ouderenkoor. En op een uitmarkt
stond ze achter een kraam. Jan kwam bij de kraam en
de vonk sprong over. Jan werd ook lid van het koor en in
2006 zijn ze getrouwd. Ze hebben eerst in Castricum
gewoond en later verhuisden ze naar Bergen, In 2017
overleed Jan. Elf mooie jaren hebben ze samen gehad
en genoten van het leven. Op vakantie, wandelen, uit
eten en vaak op pad.
 
Na het overlijden van Ton is Rieta weer naar de kerk
gegaan. Ze was trouw tot haar gezondheid achteruit
ging. God was voor haar liefde Ze was er van overtuigd
dat ze naar het Eeuwige leven zou gaan.
 
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
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Dauwtrappen op Hemelvaartsdag, 26 mei jl.
“Moest jij niet weg?”. Het is 6.20 uur als Gerard mij wakker
maakt. Kennelijk heb ik de wekker op mijn telefoon niet
correct gezet? Buiten is het schitterend weer, de zon is al
op en de wolkenlucht is prachtig.
Gelukkig, met de auto haal ik het nog om om 7.00 uur op
de P plaats aan het einde van de Geversweg te zijn, waar
onze Stilte-wandeling zal starten, o.l.v. Caroline en Rik.
De groep van bijna 20 mensen gaat na een korte
instructie op pad en al snel komen we bij een eerste
rustpunt. Een drinkplaats voor o.a. de runderen die vrij in
de duinen leven.
Als we in een kring staan, Rik leest psalm 1 voor in een
hertaling geschreven voor kinderen.
 
Net als een groene boom, een mooie plant;
net als de bloemen in het wijde (of weide-?) land,
waarvan de geuren naar de hemel stijgen;
die niet verdorren als zij water krijgen;
Zo geeft God water aan zijn dorstig kind,
opdat hij vást staat, ook bij tegenwind
                                                             (Jelly Verwaal)
 
Meteen is er de associatie met mijn vader 's
lievelingspsalm (nr. 42) “Als een hert der jacht ….”.
Als we stilstaan, zien we meer en horen we zoveel beter.
De vogels zingen en ik denk terug aan het dauwtrappen
o.l.v. Hilda de Haan, enkele jaren geleden.
Ze liet ons luisteren naar de zangvogels en noemde ons
hun namen. Hoe zou het met haar zijn?
Iemand klopt op mijn schouder, want Caroline heeft
stilletjes aangegeven dat we weer gaan.
In een rustig tempo wandelen we verder. Het is een
verademing, zó mooi en vooral stil, buiten de vogels en
onze eigen voetstappen. Het zonlicht speelt schitterend
door zoveel verschillende kleuren groen.

Wat boffen we toch met “onze achtertuin”, waar Agnes
zelfs een hagedis ziet. Via de Oude Schulpweg lopen we
weer terug, voorbij de Hof van Kijk-Uit. Ook al zo’n mooi
initiatief: Boscafé, Atelier en Dagbesteding in één.
Leuk om daar binnenkort weer eens te lunchen, met
zoveel speelruimte voor de (klein-) kinderen.
Verderop trekt een kabouterhuisje mijn aandacht: Wat
grappig, er is zelfs een mini-watermolen bij!
 
Als we bij de Dorpskerk arriveren worden we verrast door
een royaal en heerlijk ontbijt. We smullen ervan, met dank
aan o.a. Ria, die daarvoor zorgde.
Wat mooi dat de dienst aansluitend begint met het lied
van Cat Stevens: “Morning has broken”, een ode aan
Hem die iedere dag opnieuw, de hemel en de aarde
schept.
 
Marri Huisman

Beste gemeenteleden,
 
Via dit berichtje willen wij ons even voorstellen.
Wij zijn Peter en Christien Smid. Sinds november 2021
wonen wij aan de Cieweg 28B in Castricum.
Peter is werkzaam als docent aan de
Hogeschool Windesheim te Zwolle. Dankzij corona zijn
heel veel werkzaamheden online tegenwoordig. Dus is
hier wonen geen belemmering om elders te werken.
Christien werkt als zorg-assistent bij Parnassia.
 

Even voorstellen
Wij zijn, na 40 jaar in Zwolle gewoond te hebben,
hierheen verhuisd omdat we Castricum en omgeving een
fijne plek vinden om te wonen.
Daarnaast hebben wij 3 volwassen kinderen met partners
die verspreid in het land wonen.

Tot slot: wij hopen snel onze plek
te vinden binnen de kerk.

Hartelijke groeten,
Peter en Christien Smid
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In mijn hart

Foto: Unsplash, 28 feb 2021; bron Petrus (PKN)

Op pagina 15 schreven Rik en Eveline in hun bijdrage over humor en geloof
al over Theresia (Teresa in het Spaans) van Avila.
De redactie vond in het blad Petrus van de PKN onderstaand gebed,
'In mijn hart', gebaseerd op uitspraken van Theresia van Avila.
Wij willen dat graag met u delen.

 
 
          Mijn God,
          ik hoef niet naar de hemel te klimmen
          om met U te spreken
          en bij U mijn vreugde te vinden.
          Ik moet mijn stem niet verheffen
          om met U te praten.
          Al fluisterde ik heel zacht,
          Gij hoort mij reeds
          want Gij zijt in mij,
          ik draag U in mijn hart.
 
          Om U te zoeken,
          heb ik geen vleugels nodig,
          ik heb me enkel stil te houden,
          in mezelf te kijken,
          me niet te verwijderen
          van een zo hoge Gast.

  
(Liedboek p. 1418, naar uitspraken van Theresia van Avila)
 
Bron: Petrus / PKN
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Adressen en personen
Predikant:
Ds. Rik Willemsen
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
06 19847998
predikant@pkcastricum.nl

Telefonisch te bereiken op
werkdagen behalve op donderdag
(vaste vrije dag).
Vanaf 18 juli is dat de vrijdag. 

Pastor:
Pastor Eveline Masetti 
Pastoraat vanaf 80 jaar
06 10571560
evelinemasetti@pkcastricum.nl

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

Gebouwen:
Dorpskerk / Kerkhof
      Kerkpad 1
      (0251) 657139

De Schakel
      Kerkpad 3
      (0251) 296714
 
Beheer 
      Pieter Verveer
      (0251) 654807 / 06 13712925
     
beheerderdorpskerk@pkcastricum.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diaconie
NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58
 

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

St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43


