
Uitnodiging 

 
Van 4 tot en met 6 oktober 2019 is het 
weer tijd voor het Vriendenweekend! Dit keer 

komen we bij elkaar op onze vertrouwde 
locatie: Hotel de Stoppelberg in Beekbergen. 

We kijken uit naar een gezellig, opbouwend 
weekend voor oude bekenden en nieuwe 

vrienden. We hebben voor het weekend twee sprekers uitgenodigd rondom het thema: 

 

Humor en de Bijbel: mijn God kan tegen een grapje 
 

“Als u God wilt laten lachen, moet u hem uw plannen vertellen” - Joodse wijsheid 
 
Hoewel in het dagelijks leven lachen en plezier niet weg te denken zijn, is religie over 

het algemeen een serieus gebeuren. Voor je het weet heb je iemand onbedoeld op de 
tenen getrapt. Waar komt die gevoeligheid vandaan en wat zegt de Bijbel over humor? 

 
Cor Verkade is jurist, publicerend SGP’er, domineeszoon, docent, 
stamgast Conservatief Café te Gouda en niet te vergeten 

pandjesmelker. Zo stelt de spreker van de zaterdagochtend zich voor 
op zijn website www.corverkade.nl. Daarbij is hij ook een groot 

bewonderaar van Godfried Bomans. Op zijn website publiceert Cor 
zijn interviews, columns en publicaties in diverse media. Wat Cor 

betreft zijn Jodendom en humor onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Hij gaat ons daar op zaterdagochtend meer over vertellen. 
 

Frank Bosman is cultuurtheoloog en heeft het boek ‘God 
houdt wel van een geintje’ op zijn naam staan. Daarin laat 

hij de lezer kennismaken met de wetenschap achter humor 
en lachen, en met lachende theologen en filosofen. En hij 
houdt een pleidooi voor meer humor in de kerk, want goe-

de humor versplintert de gesneden beelden in ons hoofd. 
Zondag spreekt hij op het Vriendenweekend! Zie 

https://frankgbosman.wordpress.com voor meer info. 
 

 
 
Zaterdagavond is het podium voor onszelf met een écht humorfestival! Waar denk jij 

als eerste aan bij humor? Heb je een filmfragment waarbij je altijd onbedaarlijk moet 
lachen? Hou je meer van de verfijnde humor en woordspelingen? Of heb jij met je 
verhalen en wijsheden de lachers op de hand? Deel dan je lach met ons allen! Dat kan 

op alle mogelijke manieren: een liveoptreden, een filmfragment van bv. YouTube, een 
zelf opgenomen filmpje, we laten ons graag verrassen! Op het aanmeldingsformulier kun 

je jouw bijdrage vermelden. Wil je een filmfragment laten zien, stuur ons dan de link of 
laat ons weten wat je aan technische middelen nodig hebt. 
 

 
 

Buiten deze momenten is er natuurlijk weer volop de gelegenheid voor een praatje, een 
drankje, een spelletje, veel gezelligheid en lekker eten. Zaterdagmiddag is er geen 
programma. Je hebt alle tijd voor jezelf of om Beekbergen en omgeving onveilig te 

maken. De organisatie zet diverse mogelijkheden voor je op een rijtje.  

http://www.corverkade.nl/
https://frankgbosman.wordpress.com/


Smaakt het Vrienden- 

weekend naar meer?  
Het voorjaarsweekend is van 27 
tot en met 29 maart 2020 en wordt 

gehouden op Fredeshiem nabij 
Steenwijk. 

Enkele praktische zaken 
 

Wanneer: Van vrijdag 4 tot en met zondag 6 oktober. Op vrijdag ontvangen we je vanaf 20.00 

uur met koffie en thee. Om 21.00 uur starten we met een officieel welkom. Zondag eindigt het 

programma om 15.30 uur. 

 

Waar: Het Vriendenweekend wordt gehouden in Hotel de Stoppelberg, Stoppelbergweg 41,  

7361 TE, Beekbergen, telefoon: 055 506 1934. Zie ook www.destoppelberg.nl.  

 

De kamers: Er zijn 5 mogelijkheden qua kamer: *)      2 personen      1 persoon  

Klasse 1 Budget kamer met douche, wc en tv  € 145  n.v.t.  

Klasse 2 Standaard kamer met douche, wc en tv  € 165  € 185  

Klasse 3 Luxe kamer met douche, wc en tv   € 185  € 205 

 

Maaltijden: Het weekend is inclusief koffie en 

thee, 2x ontbijt, 2x een warme maaltijd en een 

broodmaaltijd. De drankjes ’s avonds zijn voor 

eigen rekening.  

 

Opgeven: Je kunt je opgeven door het volledig 

ingevulde aanmeldformulier bij voorkeur per e-

mail vóór 15 september 2019 te sturen naar 

hetvriendenweekend@live.nl. Of per post naar: 

Willeke van Gens, Paulistraat 30, 3882 DJ, Putten. Graag ontvangen we ook het bedrag van 

je 1e keuze op bankrekening NL06 INGB 0665 6260 37 t.n.v. T. Joling te Meppel. 

 

*) Laat financiën niet een reden zijn om het Vriendenweekend te laten schieten. Neem in geval 

van beperkte geldelijke middelen contact met ons op via telefoon of e-mail. 

 

Om het Vriendenweekend financieel gezond te houden is het niet meer mogelijk als daggast het 

Vriendenweekend te bezoeken. 

 

De datum waarop de inschrijving sluit is echt belangrijk. Na die datum is in principe inschrijving 

niet meer mogelijk. Je inschrijving is pas definitief als we het inschrijfgeld ontvangen hebben. Bij 

eventuele annulering van je aanmelding na 15 september kan geen aanspraak meer worden 

gemaakt op terugbetaling van het betaalde bedrag. 

 

Op het formulier kun je aangeven of je een kamer met iemand wilt delen. Heb je geen voorkeur, 

dan maken wij de kamerindeling.  

Bespeel je een muziekinstrument en wil je ook bijdragen aan de muzikale begeleiding? Wil je een 

keer de zangdienst leiden? Of lijkt het je leuk om de leiding te hebben over een gespreksgroepje? 

Wil je dat dan ook bij je aanmelding vermelden?  

 

Bereikbaarheid: De Stoppelberg is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed 

bereikbaar. Met het openbaar vervoer: neem vanaf station Apeldoorn bus 91 richting Arnhem.  

Uitstappen te Beekbergen, halte Stoppelbergweg (zie ook www.9292ov.nl). Ga bij restaurant Het 

Ei van Columbus de Stoppelbergweg op. Na 300 meter vind je de Stoppelberg aan de 

rechterkant.  

 

Heb je nog vragen? Stel ze bij voorkeur per mail via hetvriendenweekend@live.nl of 

via het contactformulier op onze website. Als dat niet lukt, stuur dan een app naar 

Willeke van Gens, 06 225 834 02 (a.u.b. NIET bellen op dit nummer) of bel 0341 352 

792 (alleen 's avonds bereikbaar). 

 

 
Hartelijke groeten en graag  

tot ziens op het Vriendenweekend, 

Ans, Caroline, Else, Peter, Trijn en Willeke 
www.hetvriendenweekend.com 

http://www.destoppelberg.nl/
mailto:hetvriendenweekend@live.nl
http://www.9292ov.nl/
mailto:hetvriendenweekend@live.nl
http://www.hetvriendenweekend.com/


Aanmeldformulier Vriendenweekend 4 tot en met 6 oktober 2019 
Humor en de Bijbel: mijn God kan tegen een grapje 

 
Achternaam  Geslacht    M  /  V 

Voornaam  Adres mag  

op lijst? #) 

    J  /  N 

Adres  Huisnr.  

Woonplaats  Postcode  

Telefoon  mag op lijst? #)     J  /  N 

E-mail  mag op lijst? #)     J  /  N 

Voorkeur: 

(1 of 2) *) 

Beschikbare kamers: prijs per persoon: 

 Budgetkamer (2-persoons)  € 145,- 

 Standaardkamer (2-persoons) € 165,- 

 Standaardkamer (1-persoons) € 185,- 

 Luxe kamer (2-persoons) € 185,- 

 Luxe kamer (1-persoons) € 205,- 

o Ik wil graag een kamer delen met:  

o Speciale wensen m.b.t. dieet/maaltijden: 

o Ik speel een muziekinstrument en ik wil 

daarmee wel de samenzang begeleiden. 

instrument: 

o Ik wil wel een keer een zangdienst leiden. 

o Ik geef me op als groepsleider. 

o Mijn bijdrage aan het humorfestival op zaterdagavond: 

 

 

ruimte voor 

opmerkingen 

 

 

*) Vul in deze kolom je voorkeur voor kamertype in (1e en 2e keus).  

#) Ook al wil je je adres, telefoonnummer of e-mailadres liever niet op de 

deelnemerslijst, dan toch heel graag invullen, zodat we je indien nodig 

makkelijker kunnen informeren. 

 
Het volledig ingevulde formulier bij voorkeur per e-mail inzenden vóór 15 september 2019 

naar hetvriendenweekend@live.nl. Wanneer je per post verstuurt: Willeke van Gens, 

Paulistraat 30, 3882 DJ, Putten.  

Het bedrag voor de gewenste kamersoort (zie bovenstaand) kun je overmaken op  

bankrekening NL06 INGB 0665 6260 37 t.n.v. T. Joling te Meppel. 

 
N.B.: Het aantal bedden is beperkt, zowel in totaal als per soort, dus meld je zo spoedig mogelijk aan!  
Na de sluitingsdatum van 15 september is inschrijving in principe niet meer mogelijk. Indien er geen bed meer beschik-
baar is in de door jou gewenste prijsklasse, dan vindt indeling plaats in een andere prijsklasse. De meer- of minderkosten 
daarvan worden doorberekend in het bedrag dat uiteindelijk aan je in rekening wordt gebracht. Toewijzing gaat op 
volgorde van aanmelding, geef dus ook je tweede keus aan voor het geval de kamers van je eerste keus al op zijn.  
Je aanmelding is pas definitief na ontvangst van het aanmeldformulier én de betaling. Bij eventuele annulering van je 
aanmelding na 15 maart kan geen aanspraak meer worden gemaakt op terugbetaling van het betaalde bedrag. 

mailto:hetvriendenweekend@live.nl

