
Met diaken Rob Mascini naar 
Rome en/of het Heilig Land 
27 nov t/m 2 dec 2018 (Rome) 
27 mrt t/m 3 april 2019 (Heilig Land) 
 
Voor wie mij niet kent: ik ben diaken 
Rob Mascini van het bisdom Haarlem-
Amsterdam.  
In het komende seizoen ga ik met 
kleine groepen mensen weer op zoek 
naar de wortels van ons geloof. Het 
zullen weken zijn van bezinning en 
bedevaart, maar ook van ontmoeting 

met elkaar en ontmoeting met de eerste christenen in Rome en in het Heilig Land. 
In Rome zullen we ons laten inspireren door de oudste afbeeldingen van ons geloof.  Het zijn 
prachtige mozaïeken en eeuwenoude fresco’s. Zij getuigen ervan hoe de zorg voor mensen de 
christenen kenmerkte. Deze zorg is er niet alleen de oorzaak van dat de kerk in de eerste eeuwen zo 
snel kon groeien. Het is ook de basis geworden voor onze westerse beschaving. Zo zal deze reis zeker 
ook een bezinning zijn op ons eigen geloof in de kerk en de maatschappij van vandaag. 
Natuurlijk zullen we de paus ontmoeten en zullen we de eucharistie vieren in de Friezenkerk. We 
dwalen door de oude straatjes van de stad. We bezoeken de grote monumenten. En ik breng u naar 
de plekjes waar de gewone toeristen niet komen, het huisje van Petrus, zijn graf diep onder de sint 
Pieter, prachtige onbekende kerkjes en pleintjes. En natuurlijk rusten we uit op de terrasjes van de 
stad. Meer info vindt u op de website van Drietour www.drietour.nl/rob-mascini-rome 
Voor de romereis kunt u een inschrijfformulier aanvragen bij a.kammeraat@drietour.nl 
 of bij robmascini@gmail.com 
 

 
Ook kunt u  mee naar het Land van de Bijbel…! Een boeiende en gevarieerde reis van 8 dagen naar 
Israël. Dé  manier om in goed gezelschap in korte tijd veel te zien van dit mooie land. 
We bezoeken natuurlijk de heilige plaatsen Jeruzalem en Nazareth. Ook gaan we gaan naar het meer 
van Tiberias, de Berg Thabor en zullen we drijven op de Dode zee. 
We gaan het land zien waar we zo vaak over gehoord hebben: het land van de aartsvaders en de 
profeten, van Johannes de Doper, Maria en de apostelen. We treden in de voetsporen van Jezus zelf. 
We zullen ter plaatse de Bijbelverhalen lezen en ons geloof verdiepen. 
Het zal een kleine groep worden (min. 15 en max. 25 mensen).  
We vliegen rechtstreeks met EL AL. Op basis van Volpension gaat de reis ca. €1700,-- kosten. De 
definitieve reissom zal in oktober bekend zijn.  
Vooraf zal er voor de reizigers een info bijeenkomst gehouden worden. 
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U kunt zich al voorlopig inschrijven, zodat u zeker weet dat u een plekje heeft.  Dit kan voor Israël op 
www.drietour.nl/mascini. 
 Pas in oktober als de reissom definitief bekend is, wordt de voorlopige inschrijving omgezet in een 
definitieve boeking. Tot die tijd zit u er dus nog niet aan vast. 
 
Nadere info voor beide reizen: 

Pastorale begeleiding: Pastor Rob Mascini (023-5291484) robmascini@gmail.com 
Zijn inzet is ongehonoreerd, er is geen winstoogmerk. De reizen zijn pastoraal van opzet. Kijkt u ook 
op zijn website www.romereizen.one  
 
De prijs is afhankelijk van de grootte van de groep.  
Uw reis wordt verzorgd door de christelijke reisorganisatie Drietour https://www.drietour.nl/ 
Voor al uw zakelijke vragen kunt u daar terecht bij  
de heer Arie Kammeraat a.kammeraat@drietour.nl 0031 88 3100563 (voor Rome) 
Mevr. Annemieke Collet a.collet@drietour.nl  0031  88 3100566 (voor het H.Land) 
 

Pastor Rob Mascini 
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