
Het pastoraat verandert van opzet…………doet u mee? 

Omzien naar elkaar 

De Protestantse Kerk Castricum (PKC) geeft het pastoraat een hoge prioriteit. ‘Omzien naar 

elkaar’ vormt immers de basis voor een geloofsgemeenschap.  

Er zijn veel plaatsen waar mensen omzien naar elkaar. We willen dan ook als PKC een 

ontmoetingskerk zijn, waarin mensen elkaar en daarin wellicht ook God kunnen ontmoeten. 

Verbinding, contact en aandacht zijn daarin kernwoorden.  

Pastoraat: nu ….. 

Gedurende vele decennia is onze gemeente voor het bezoekwerk ingedeeld in zes (later 

zeven) blokken en elk blok in vijf tot acht wijken. Met voor elke wijk een wijkcontactpersoon 

die gemeenteleden bezoekt wanneer daar aanleiding toe is.  

In de afgelopen tijd zijn er in de organisatie echter steeds meer open plekken gevallen, met 

als gevolg dat - tot onze spijt - het bezoekwerk in een steeds groter wordend deel van de 

gemeente is weggevallen.  

…...en straks  

Daarom heeft de werkgroep pastoraat van de Protestantse Kerk Castricum zich bezonnen op 

vernieuwing ( lees: aanpassing) van het pastorale werk in de gemeente. 

De voorgestelde nieuwe werkwijze is door de kerkenraad goedgekeurd en de uitvoering kan 

nu door de werkgroep worden voorbereid. 

Uitgangspunt voor het pastoraat in de nieuwe situatie is dat iedereen op aanvraag bezoek 

krijgt. Er wordt naar gestreefd dat gemeenteleden - die aangeven daar prijs op te stellen - 

een vaste bezoeker/ster krijgen: het reguliere bezoek.  

Daarnaast blijft er aandacht voor de leden van de kerk in bijzondere situaties. Te denken is 

hierbij aan bezoek bij geboorte, verjaardagen, huwelijksjubilea, ziekte enz.  

E.e.a. zal in de komende maanden o.a. door berichten in Over en Weer nader worden 

beschreven en toegelicht. 

Doet u mee? 

Het werk van de werkgroep pastoraat staat of valt met de beschikbaarheid van vrijwilligers. 

Daarom zoeken we nieuwe medewerkers en doen we een beroep op: …….U! 

U kunt meedoen aan door u te kiezen bezoekwerk of overige activiteiten en daarbij ook de 

tijd bepalen die u daaraan wilt besteden.  

Waar denken we aan? 

Bezoekwerk 

- Regulier bezoek aan gemeenteleden. Het aantal adressen kunt u zelf bepalen. 

- Een incidenteel bezoek ( max. 1 uur) bij bijzondere gelegenheden zoals bij geboorte, 

verjaardagen, huwelijksjubilea, etc. U bepaalt uw beschikbaarheid voor het aantal 

bezoeken in een periode. 



( Mede) organiseren van activiteiten 

- De werkgroep pastoraat organiseert elk jaar 2 winterbijeenkomsten ( voor telkens de 

helft van de gemeente) en een voorjaar- en najaar activiteit ( voor de gehele gemeente). 

Voor de voorbereiding en uitvoering zijn mensen nodig die het leuk vinden om 

activiteiten te bedenken en mee te helpen organiseren. 

Medewerkers voor overige taken 

- We denken aan het mee helpen bij het bezorgen van uitnodigingen voor activiteiten en 

- alle verder incidenteel te verzorgen ‘klussen’. 

 

Meer weten? Of gelijk aanmelden? 

Wilt u meer weten: over het pastoraat of over de vrijwilligerswerkzaamheden? 

Wilt u zich al opgeven om mee te doen?  

Mail dan naar van.gosliga@telfort.nl of bel 656013. 

 

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet. 

 

Namens de werkgroep pastoraat, 

IJmte van Gosliga 
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