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Curriculum Vitae 

Persoonlijke gegevens 

Naam    : Eveline Masetti 
Adres    : Czaar Peterplantsoen 8 
Woonplaats   : 1506 RD Zaandam 
Telefoonnummer  : 06 10571560 
E-mail    : ec.masetti@gmail.com 
Geboortedatum  : 23-07-1977 
Geboorteplaats  : Wolphaartsdijk 
 
Werkervaring 
 
2013   kerkelijk werker 
   Protestantse Gemeente Castricum        
   Ouderenpastoraat 50% 

• Pastoraat voor ouderen (ziekte- en stervensbegeleiding, 
crisis) 

• Leiden van pastorale groepsbijeenkomsten voor ouderen 
• Leiding geven aan de ouderenbezoekers   
• Voorgaan in vieringen in kerk en verzorgingshuizen 
• Het leiden van uitvaartdiensten en nazorg bieden 
• Bijwonen van activiteiten voor ouderen als de voorjaarstocht, 

kerstmaaltijd e.d. 
• Bijwonen van de vergaderingen, collegiaal overleg, 

werkgroep pastoraat en ouderlingenberaad 
• Zichtbaar zijn in de hele breedte van de gemeente 

 
2012   kerkelijk werker 
   Protestantse Gemeente Haarlem-Noord en Spaarndam 
       Ouderenpastoraat 40% 

• Opzetten en invullen van het ouderenpastoraat. 

• Pastoraat voor ouderen 

• Voorgaan in vieringen in kerk en verzorgingshuizen 

• Het leiden van uitvaarten en nazorg bieden 

• Samenwerken en vrijwilligers inspireren. 

• Het in kaart brengen en opzetten van een netwerk voor het 
ouderenpastoraat. 
 

2002 t/m 2014:  kerk- en buurtwerker 
      Stichting Kerk en Buurt Westerpark   
      Magdalena/Nassau te Amsterdam 
           Leiding geven aan vrijwilligers en verantwoordelijk voor het  
 opzetten en begeleiden van projecten. 

• Verantwoordelijk voor het werven en begeleiden van 
vrijwilligers. 

• Zorg dragen voor de PR van de projecten. 

• Contacten leggen en onderhouden met de verschillende 
organisaties in de buurt. 
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• Buurtbewoners adviseren, begeleiden en/of eventueel 
doorverwijzen naar de desbetreffende instantie. 

• Activiteiten organiseren. 

• Coördinator van de kringloopwinkel 
 
2009 t/m 20111:  kerkelijk werker 
                           Protestantse Gemeente Sint Pancras  
                           Verantwoordelijk voor het pastoraat en het jeugd- en  
   jongerenwerk in de gemeente. 

• Het bieden van pastorale begeleiding aan alle leeftijden. 

• Verantwoordelijk voor het vorming-en toerustingswerk. 

• Adviseur van de kerkenraad en het bijwonen van de 
vergaderingen. 

• Leiding geven aan het pastoraal overleg. 

• Lid van de Werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk 
werkers. 

• Het leiden van uitvaartdiensten. 

• Samen met de predikant een aantal (bijzondere) diensten 
organiseren, zoals jeugddiensten, de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar en/of bij andere gelegenheden. 

 
2007 t/m 2009:  sociaal pedagogisch werker 
        Stichting de Volksbond te Amsterdam 
        Pension voor dak-en thuisloze jongeren. 
 
2006 t/m 2007:  coördinator van het Aanloopcentrum 
       Stichting Stem in de Stad te Haarlem 

 

2004 t/m 2006:  kerk op straatwerker 
        Oranjekerk te Amsterdam 
 
2002 t/m 2003:  kerkelijk werker 

        Nassaukerk te Amsterdam 
 
Opleiding/cursussen/bevoegdheden 
 
2017   “Verbeter je verhaalkracht”, cursus narratief preken 
    Pep Theologische Universiteit Kampen 
 
2017   Training Homiletische en liturgische vorming 
   PKN Toerusting en Educatie 
 
2016   Post HBO Ouderenpastoraat 
   CHE Transfer 
 
2014 t/m 2016: Post HBO Leergang coachen 
   CC Excellence 
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1997 t/m 2002:  Theologie-Pastoraal werk 
Hoge School van Amsterdam 

 
1994 t/m 1997: Sociaal Pedagogisch Werk 
   MBO, Chr. SG Ter Welle, Goes 
 
1990 t/m 1994: Verzorging 
   VBO, Chr. SG Ter Welle, Goes 
    
 

Verschillende trainingen gevolgd 
 

2013   Begeleiden van rouwgroepen inde gemeente 
 
2013   Training voor mentoren 
 

2013   De training, “Maar ik kan de draad niet krijgen.” 
 
2012   Vertelacademie (3-jarige opleiding voor professioneel vertellen) 
 
   Vijfdaagse stemexpressie 
   o.l.v. Pete Pronk 
 
   Alleen nog het verhaal, tweedaagse workshop 
   o.l.v. Frans de Vette en Wim Wolbrink 
 
2011   Driedaagse Beeldend verhalen vertellen  
   o.l.v. Pete Pronk 
 

Vijfdaagse stemexpressie 
   o.l.v. Pete Pronk 
    
   Zomertraining Nationale Vertelschool en Vertelacademie 
   o.l.v. Frans de Vette, Raymond den Boestert en Helga Huisjes 
 
2010   Cursus Verhalen vertellen  

Nationale Vertelschool te Utrecht 
 
   Presenteren voor voorgangers   

PKN-Educatiecentrum 
 

Voorgaan in uitvaartdiensten  
O.l.v. Andries Govaart 

 
   Methodisch omgaan met verbaal en agressief gedrag 

Kudding & Partners te Amsterdam 
 

2009   Leidinggeven aan vrijwilligers  
Vrijwilligers Centrale Amsterdam 
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• Lid van NOBCO 

• Lid van Vereniging Kerkelijk Werkers aangesloten bij CNV 

• In het bezit van een Testimonium (ingeschreven in het register van kerkelijk  
  werkers) 

 
 
 

 
 


