
 Kerkenpad 2018
Op donderdag 13 september gaan we op pad met onze jaarlijkse H4H-
bustocht. We rijden vanuit Amsterdam in twee uur door tot in Antwerpen. 
Na een korte wandeling kunnen we in café “Den Engel” een kop koffie met 
gebak nuttigen. Dan lopen we verder tot de Carolus Borromeus-kerk. Dit 
was een Jezuïeten-kerk. Pater Dierickx sJ zal er ons vertellen over de woelige 
tijden in de 16e eeuw en over de Jezuïeten in Antwerpen. We keren op onze 
stappen terug voor een ‘Vlaams menu’ in restaurant “De 7 Schaken” naast 
het historisch stadhuis van Antwerpen. Na de middag worden we verwacht 
in de majestueuze Onze Lieve Vrouwe-kathedraal voor een rondleiding. 
Een wandeling langs de Schelde voert ons terug naar de bus die ons van 
Antwerpen naar Oudenbosch brengt. Een bezoek aan de kerk sluiten we 
af met een eenvoudig gebedsmoment. Rond 19.00 uur zijn we terug in 
Amsterdam.

De kosten alles inbegrepen (met uitzondering van de drank bij de lunch) 
bedragen €50,-. Deze kosten kunnen niet bij instappen contant afgerekend 
worden. Mochten deze kosten uw deelname beletten, neemt u dan contact op 
met uw eigen pastor. 

Opgeven via een mail naar koster@krijtberg.nl. SVP de onderstaande vragen 
in uw mail vermelden. Het bedrag tegelijkertijd met uw aanmelding overmaken 
op NL04 INGB 000 21 83 127 t.n.v. G. Roffel te Amsterdam. Uw aanmelding 
en afrekenen graag vóór dinsdag 28 augustus 2018. 
Gebruikt u geen mail? Dan kunt u onderstaande vragen opsturen naar  
Gerwin Roffel, Singel 448, 1017 AV te Amsterdam. 

De opstaplocatie en -tijd (vermoedelijk zo rond 8.30) is bij het ter perse gaan 
van deze flyer nog niet bekend. U ontvangt deze informatie op een later tijdstip.

naam  ........................................................................................
adres  ........................................................................................
postcode & plaats  ........................................................................................
telefoon (liefst mobiel)  ........................................................................................
behorende tot q Oude Lutherse q Krijtberg q Doopsgezind q English reformed

aantal personen  ........................................................................................
dieetwensen     ........................................................................................

Kerken
 pad 13 sept.2018

CAROLUS BORROMEUSKERK

                    ONZE-LIEVE-
VROUWEKATHEDRAAL

BASILIEK VAN DE 
H.H. AGATHA & BARBARA 

(IN OUDENBOSCH)

    Bezoek aan KatholiekAntwerpen
& OUDENBOSCH



FOTO: G. LANTING

Kent u het verhaal van de herkomst van de stadsnaam 
van Antwerpen? Aan de Schelde woonde de reus Druon 
Antigoon. Schippers die voorbij voeren moesten hem tol 
betalen. Wie weigerde verloor zijn hand. Antigoon was 
zo berucht, dat het verhaal zelfs Julius Caesar bereikte. 
Deze stuurde één van zijn dapperste veldheren naar 
Antwerpen: Silvius Brabo. Brabo ging Antigoon te lijf en 
slaagde erin zijn hand af te hakken. Boontje komt om zijn 
loontje. Met een grote boog zwierde Brabo de afgehakte 
hand de Schelde in, en gaf zo de stad aan de oever haar 
naam: van Hand-werpen kwam Antwerpen.   

 PROGRAMMA

•  Vertrek naar Antwerpen.

•  Koffie met cake in café Den Engel.

•   Carolus Borromeus-kerk en de Jezuïeten, 
 rondleiding door pater Guido Dierckx SJ.

•  Een ‘Vlaams menu’ in restaurant De 7 Schaken. 

•  De Kathedraal, rondleiding met gids. 

•    Wandeling langs de Schelde naar de bus  
die ons van Antwerpen naar Oudenbosch (NL)
brengt.

•   Gebedsmoment in de Basiliek van de  
H.H. Agatha en Barbara: de ‘St. Pieter’  
van Oudenbosch.

•  Terugreis naar Amsterdam.

CAFÉ 
DEN ENGEL

CAROLUS 
BORROMEUS-KERK

DE KATHEDRAAL

BASILIEK 
AGATHA 
& BARBARA

DE 7 SCHAKEN


