
Van de kerkelijk werker 
 
Aan het begin van een nieuw jaar wensen we elkaar de beste wensen. Wat ik u wens 
is liefde, licht, vertrouwen en moed op uw levenspad. Wat ik mezelf wens, het 
verlangen van mijn hart en mijn verwachting in dit jaar? Dat heb ik op een briefje 
geschreven en in de wensdoos gedaan. Volgend jaar ga ik teruglezen en kijken wat 
er met de wens, het verlangen en de verwachting is gebeurd! 
 
Rondom het Licht" 

Een korte maandelijkse bijeenkomst waar we met mensen uit de gemeente stil staan bij een 
Bijbeltekst, een kaars aansteken en bidden voor onze gemeente. Het vind plaats op de 
eerste maandag van de maand in de werkruimte van de Maranathakerk van 11-11:30. 
Daarna is er koffie/thee voor wie dat wil. Komende data zijn: 5  februari en 5 maart. 

Graag nodig ik u uit om een keer samen rondom het Licht te komen. U mag ook zelf een 
gebedsverzoek, een gedicht, lied of tekst mee nemen om te delen.  

Eveline Masetti  

 
Gespreksgroep Sans Souci 
 
De eerstvolgende data dat we bij elkaar komen zijn: 
vrijdag 26 januari en vrijdag 23 februari van 10.00-11.30 uur.  
De bedoeling is dat wij elkaar ontmoeten en in gesprek gaan over een thema. 
Als u niet in Sans Souci woont, maar wel geïnteresseerd bent dan verwelkomen wij u graag.  
 
Graag tot ziens! 
 
 
Nieuw!  
Welkom op de winterbijeenkomst voor jarige 80-plussers 
 
Als u in het vierde kwartaal (oktober, november, december) van dit jaar jarig was en 80 jaar 
of ouder bent geworden, bent u van harte welkom op donderdag 25 januari  van 14.00 uur 
tot 16.00 uur in de Maranathakerk. We vieren dan uw verjaardag met een gezellige middag. 
Het is gebleken dat in de praktijk van het pastoraat van de Protestantse Kerk Castricum niet 
iedereen die jarig is een bloemetje of bezoekje ontvangt. Er zijn steeds minder 
bezoekmedewerkers en daarom willen we het over een andere boeg gooien en u in de kerk 
uitnodigen. U mag iemand uitnodigen om deze middag met u mee te komen. 
Graag even een telefoontje of mailtje voor 23 januari dat u komt: Eveline Masetti, telefoon: 
06 10571560 of e-mail:  ec.masetti@gmail.com  
We vragen u om zelf voor vervoer te zorgen. 
Tot donderdag 25 januari ! 
 
Eveline Masetti 
 
 
 
Zie ook bladzijde 2. 
 
  
 
 



Eerste ontmoeting lotgenotencontact weduwen en weduwnaars 
Datum: Donderdeag 18 januari, 10.30 – 12,00 uur 
Locatie: Maranathakerk 
 
Graag willen we alle gemeenteleden die een partner verloren hebben, uitnodigen voor een 
eerste lotgenotenochtend. Tijdens die ochtend willen we elkaar ontmoeten, bemoedigen en 
elkaar de hand reiken. We zullen ingaan op wat het verlies van je partner met je doet en 
hierbij gezamenlijk de bijbel openen. Daarnaast is er ruimte om jouw wensen en verlangens 
ten aanzien van een lotgenotencontactgroep met ons te delen. Kijk u uit naar de ontmoeting 
met andere weduwen en weduwnaars en denkt u graag mee over de 
lotgenotencontactgroep?  
U bent van harte welkom. 
 
Via de telefoon of email kunt u zich aanmelden bij Eveline Masetti 
 
 
Kloosterweekend 
 
Bent u toe aan een weekend stilte en verdieping? In het weekend van 6 – 8 april 2018 
mogen we een weekend meeleven in het Sint Liobaklooster te Egmond- Binnen. Voor 
informatie over het klooster: www.liobaklooster.nl 
Het is een uitgelezen kans voor ons om te proeven van de rijkdom van het gebedsleven en 
de ingetogen stilte die hier gekoesterd wordt. 
Gaat u/jij mee? 
Opgeven bij Eveline Masetti, tel: 06 1057 1560 of   evelinemasetti@pkcastricum.nl 
tot uiterlijk 23 februari 2018 
Na opgave volgt meer informatie. 
 
 
Pastorale inloop 
 
Iedere derde donderdag van de maand bent u welkom voor een kop koffie en/of een 
gesprek in de werkruimte (zaal 3) of om een afspraak met mij te maken. 
Zo wil ik, naast dat u mij telefonisch en via de e-mail kunt benaderen, goed bereikbaar zijn.  
Zin in een kop koffie of thee en een gesprek? 
Op de volgende donderdagen bent u tussen 12.00 en13.30 uur hartelijk welkom 
Donderdag 18 januari en donderdag 15 fe3bruari 2018. 
 
Graag tot ziens! 
 
Voor meer informatie, vragen of een persoonlijk pastoraal gesprek kom ik graag bij u op 
bezoek.  Ik ben telefonisch te bereiken op 06 10571560 of per mail:  ec.masetti@gmail.com  
Mijn werkdagen zijn maandag, donderdag en vrijdag. 
 

Eveline Masetti 
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