
 

Welkom 

Welkom 
Welkom zoals je bent. Lid van een kerk of niet. 

Hartelijk welkom in onze Protestantse Kerk  

Castricum om een dienst met ons mee te vie-

ren.  

Wie ergens nieuw binnenkomt, kijkt graag 

even rond. Wat kan je van onze kerk verwach-

ten? 

 

Open gemeenschap 

Onze Protestantse Kerk is een hechte,  

kerngezonde, levende en open gemeenschap, 

waar iedereen welkom is.  

De kerk heeft veel te bieden voor mensen die  

zoeken naar bronnen voor spiritualiteit en  

zingeving. Ook voor mensen die geen lid zijn 

van een kerk.  

 

Levende gemeenschap 

Er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. 

Elke zondag is er na de dienst koffie en thee en 

voor de kinderen frisdrank.  

Er zijn verschillende koren, die wekelijks  

repeteren en regelmatig meewerken in  

kerkdiensten: de Cantorij, het Liturgiekoor en  

Connection.  

 

 

 

Protestantse Kerk Castricum 

Samen eten 

Maandelijks kan men deelnemen aan  

“Een maal en een verhaal”.  

 

Volop activiteiten 

Een activiteitenprogramma en een gespreks-

groep voor jongvolwassenen.  

Een actieve diaconie met een werkgroep ZWO, 

een voedselbank en een noodfonds. 

Voor ouderen worden er allerlei activiteiten  

georganiseerd.  

 

 

 

 

 

 

 

Oecumene bron van inspiratie 

Samen met andere kerken in Castricum wordt 

een uitgebreide reeks van oecumenische acti-

viteiten georganiseerd. Het programma van de 

Raad van Kerken omvat veel boeiende, zeer 

diverse cursussen, lezingen, een leerhuis, een 

theologisch café, vespers, etc.  



Maandelijks zijn er Oecumenische Leerdien-

sten en komt de Oecumenische Vrouwenge-

spreksgroep bij elkaar.  Kortom het “bruist” 

van activiteiten in onze kerken. 

 

Ben je nieuw in Castricum? 

Dan kunnen we je feliciteren met een  

uitstekende keuze.  Castricum is een geweldig 

fijn dorp om te wonen. Het heeft een open 

kerkgemeenschap, die omziet naar elkaar.     

Je bent van harte welkom om met ons mee te 

doen.  

Gastleden 

De Protestantse Kerk Castricum biedt ruime  

mogelijkheden voor mensen, die zich thuis 

voelen in onze kerk, maar geen lid zijn van de  

Protestantse Kerk in Nederland. Zij kunnen 

gastlid worden. (zie de brochure ‘Gastleden.) 

 

Leven vanuit de kracht van een droom 

 

Zoeken 

Wij weten niet wat leven is 

 alleen dat het gegeven is 

en dat van dit geheimenis, 

God het begin en einde is. 

 

Vertrouwen 

is als een droom 

die sterk maakt, 

die leidt tot dankbaar 

ontvangen en royaal delen. 

 

Woorden en daden 

De taal van de Bijbel, 

het Hebreeuws,  

kent voor woord en daad 

slechts één woord: 

dabar. 

Onze woorden en daden 

zijn onlosmakelijk verbonden. 

 

 

 

 

Wil je meedoen? 

Als je hebt rondgekeken en ergens aan mee 

zou willen doen, dan zul je veel mensen bereid  

vinden om je te helpen bij het maken van een  

keuze. 

 

Heb je nog vragen? 

De website geeft uitgebreide informatie over 

alle aspecten van onze kerk en heeft ook zeer 

veel interessante links naar andere nuttige in-

formatiebronnen. Hij behoort tot de beste 

kerkelijke websites in Nederland. 

 

Predikant: 
Informatie over onze predikant en diens      
bereikbaarheid vind je hier op de website en 
op de achterkant van ons kerkblad “Over en 
Weer”. 

 

Het kerkelijk bureau  
is bereikbaar via het e-mailadres:  
kerkelijkbureau@pkcastricum.nl  

 

 

 

 

 

 

http://www.pkcastricum.nl/deze-gemeente/predikanten/item57
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