
Gemeente-uitje naar Zutphen  
Op 12 oktober willen we de Hanzestad Zutphen bezoeken. ’s Morgens zal Adam Ricketts de 
Mensenwijdingsdienst in het Engels verzorgen. Na een koffiepauze met de aanwezige Zutphense 
gemeenteleden, geeft Bastiaan Baan een lezing over de moderne mystiek en haar wortels in het 
werk van Geert Groote. 
 
Na een zelf meegebrachte lunch brengen we een bezoek aan de Walburgiskerk en de Librije. Hier 
loodsen gidsen ons in groepjes langs de schatten van kerk en kettingbibliotheek. Een middeleeuwse 
kerk ervaar je het best als er een lied in klinkt. We hopen dan ook dat we hier mogen zingen. 
 
In dit mooi gevulde programma hebben we bewust ook vrije tijd ingebouwd. Zo kan ieder een deel 
van de dag naar eigen keuze invullen. De directe omgeving van de Walburgiskerk biedt elk wat wils. 
Middeleeuwse panden en stadskastelen, knusse eet- en drinkgelegenheden, verschillende musea en 
diverse leuke winkeltjes. De reisleiding zorgt voor een plattegrond van de omgeving met wat tips. 
 
Wie in deze tijd een uitje organiseert, weet dat de toekomst ongewis is. Welke maatregelen er medio 
oktober van kracht zijn, weten we nu nog niet. Als reisleiding houden we dan ook vinger aan de pols.  
 
maandag 11 oktober 
15.00  Inleiding door convent en reisleiding 

Lezing over de bouwkundige karakteristieken en esoterische achtergronden van de gotiek 
door Annemarie Sijens  

 Zingen met Bastiaan Baan - onder voorbehoud 
16.30 Einde 

 
Dinsdag 12 oktober 
08.30 Vertrek uit Zeist 
10.30 Mensenwijdingsdienst in Zutphen 
11.30 Koffie, thee en taart  
12.00 Wat is moderne mystiek? Wortels in het werk van Geert Groote, lezing door Bastiaan 

Baan, na afloop hopen we te kunnen zingen 
12.45 Lunch 
 
13.30 Vertrek bus naar Walburgiskerk 
 
13.45 Bezoek Walburgiskerk en Librije  
14.00 Eerste drie rondleidingen, wellicht na afloop samen zingen 
14.45 Tweede drie rondleidingen  
15.30 Vrije tijd  
17.00 Vertrek uit Zutphen 
18.00 Aankomst in Zeist 
 

Aanmelden op de intekenlijst in de hal van de kerk. 

 

 


