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PPrrooggrraammmmaa  vvaann  AAccttiivviitteeiitteenn    

VVrriieennddsscchhaappssbbeezzooeekk  22001199  

‘Kinderen van één Vader - Children of the Kingdom’ 

 

 

  ochtend middag avond 

zaterdag 

22 juni 

6:35u aankomst op Schiphol 
welkom in Utrecht (Johannescentrum 

(=JCG)) 
ontmoeten gastgezinnen 
settelen bij gastgezinnen 

lunch and rest at host family diner bij JCG 
inleidend gesprek over bezoek: 

- programma doornemen 
- instructies & tips 

zondag 

23 juni 

 

kerkbezoek bij De Wijkplaats 
(Utrecht west) 

 
 
 

lunch in De Wijkplaats 
 
deel bezoekt muziek Buurtkerk 
deel bezoekt Coral Evensong/Schola 

Davidica (Janskerk) 

 
 
diner in Buurtkerk 
diner in Grandchamp group  

(Oog in Al) 

maandag 

24 juni 

verzamelen in Jacobikerk (centrum) 
meditatief moment 
terugblik op zondag 
gesprek over het thema:  

‘Kinderen van één Vader - 
Children of the Kingdom’ 

programma door Jacobikerk 

programma door Jacobikerk diner bij JCG 
speelse kennismaking met de NLse 

cultuur +gastgezinnen 

dinsdag  

25 juni 

fietsles (Elinkwijk) 
koffiepauze 
bezoek aan het kerkje van Oud-

Zuilen 

lunchpakket 
bezoek aan het historische kerkhof 

(Oud-Zuilen) 
bezoek aan molens van Oud-Zuilen 
 

diner in Tuindorpkerk (Tuindorp) 
leergesprek in Tuindorpkerk 

woensdag 

26 juni 

ontbijt bij basisschool 'De 
Schakel'/vreedzame wijk 
(Overvecht) 

wandeling door park naar JCG 
 

lunch bij JCG 
 
bezoek aan ‘De Stek’ (centrum) 
 
intermezzo bij JCG 

diner bij Hanna's Herberg (JCG) 

donderdag 

27 juni 

verzamelen in Domkerk 
gesprek over diversiteit in relaties 
 
 

12:30u middaggebed (Domkerk) 
lunchpakket (Domcafé) 
 
14:00u bezoek aan de burgemeester 

van Utrecht 

diner bij  'Overhoop' (Overvecht) 

vrijdag 

28 juni 

 bezoek aan Vredegoed (Tienhoven) 
incl. rondleiding door 
veenweidegebied 

lunch in Tienhoven 
 
tour in De Dom (centrum) 
bezoek aan 'DOMunder' 
 

 diner bij & tijd met gastgezin 

zaterdag 

29 juni 

dagtocht naar Amsterdam (per trein) 
 
rondvaart 
 
 

‘traditionele stadslunch’ 
 
bezoek aan  ‘Onze lieve Heer op 

zolder’ 
 
terugreis naar Utrecht (per trein) 

diner bij JCG 
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  morning afternoon evening 

zondag 

30 juni 

deel bezoekt kampeerdienst van de 
Tuindorpkerk 

deel bezoekt dienst bij  
EUG/Janskerk (centrum) 

 

deel luncht op de kampeerplek 
 
deel luncht bij Eau de Gracht 

(centrum) 
 
terugblik op de dag &  

info Friesland reis (JCG) 
 
WISSELING VAN GASTGEZIN 

diner bij nieuw gastgezin 
 

maandag 

1 juli 

10:00u bezoek aan  'de Boogh' 
(Leidsche Rijn) 

 
 
 

lunch bij JCG 
bibbliodrama (JCG) 

diner tijdens vrouwenavond 
diner tijdens mannenavond 

dinsdag 

2 juli 

wandeltocht door Romeins Utrecht lunch Nikola-kommuniteit (Oudwijk) 
 
pakken voor Friesland-reis 
 
 

diner bij JCG 
 
koorrepetitie (JCG) 
 
 

woensdag 

3 juli 

3 daagse tocht naar  Friesland (per 
auto) onderweg bezoeken: Zaanse 
Schans, duinen/dijk Camperduin, 
monument op de Afsluitdijk 

 

lunch bij PG Harlingen 
(kennismaken met  Harlingers en 
gastgezinnen) 

bezoek voedselbank 

diner in Harlingen 
programma door Harlingers 

(ontmoeting en gesprek over 
vriendschap en geloofsleven, 
meditatieve afsluiting) 

donderdag 

4 juli 

8:00u veerboot (snel) naar 
Terschelling 
 

wandeling door West-Terschelling 
 

lunch op Terschelling  
 
rondrit per huifkar over duinen en 

strand 
rondwandelen 

17:30u veerboot (langzaam)  naar 
Harlingen 
diner op veerboot 

vrijdag 

5 juli 

programma door Harlingers  
(stadswandeling) 

 
 
 

bezoek aan monument  'de Stenen 
Man' (Harlingen) 

picnic lunch & afscheid Harlingen 
terugreis, door Flevoland, 

bezoek aan Schokland 

diner in JCG 
 
uitpakken en rust bij gastgezin 

zaterdag 

6 juli 

10:30u symposium over de 
vriendschap, met thema: 
‘Waar liefde en vriendschap is...,  
een verademing in het omgaan 
met verschillen’ 

lunch: buffet met Ghanese en NLse 
gerechten 

15:00u einde symposium 
vrije tijd/shoppen (action, Emmaus) 

diner bij & tijd met gastgezin 
 

zondag 

7 juli 

feestelijk kerkdienst & vieren 25 jaar 
vriendschap (JCG) 

 
 
 

lunch in JCG 
afscheidsfeest (JCG) 

& evaluatie bezoek 

afscheidsdiner (JCG) 
pakken voor vertrek 

maandag 

8 juli 

vertrek naar Schiphol (per auto)  
 
 
 
 

lunch op Schiphol 
15:25u vertrek van Schiphol 

  

 

Ghanacomité Utrecht (10 juni 2019) 


