
 

 

Uitnodiging … 
…voor het weekend van 10 t/m 12 april 2015 op de 

gezellige locatie “De Stoppelberg” te Beekbergen. 

Het weekend is voor 30+ en we willen naast 

ontspanning en elkaar ontmoeten, ons gaan buigen 

over het thema: 

 

 

Christen@2015 : Laatste der Mohikanen of Voorloper..? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de zaterdagavond staat er een spelprogramma op het programma. Met oude en nieuwe spelen gaan 

we met elkaar de competitie aan! En voor de liefhebbers kunnen zelfs de voetjes van de vloer bij een 

dansworkshop, verzorgd door ervaren dansers uit de eigen gelederen. 

 

Enkele praktische zaken: 

 

Wanneer: Van vrijdag 10 april, 21.00 uur, tot zondag 12 april, ca. 16.00 uur. 

Vrijdag ontvangst vanaf 20.00 uur met koffie en thee. 

 

Waar:  Het weekend wordt gehouden op “De Stoppelberg”,  

Stoppelbergweg 41, 7361 TE Beekbergen, tel.nr. 055-5061934. 

 

Op zaterdagochtend komt dominee David Sies bij ons spreken.  

Na een aantal jaren in Middelburg is hij nu baptistenpredikant in 

Harderwijk en dit weekend viert zijn gemeente haar 50-jarig 

jubileum. David is o.a. gespecialiseerd in het volgen van hedendaagse 

trends, met name op het gebied van sociale media en muziek. Hij zal 

een levendig betoog houden met visuele illustraties over wat we hier 

als christen in 2015 van kunnen leren. 

Zondag zal professor Roel Kuiper dieper ingaan op de 

uitdagingen van de secularisatie in onze samenleving. Roel 

is bijzonder hoogleraar aan o.a. theologische universiteit in 

Kampen en wordt daar binnenkort rector. Tevens is hij 

eerste kamerlid en lijsttrekker -voor komende verkiezingen 

in mei - voor de ChristenUnie. Hij is lid van de christelijk 

gereformeerde kerk en woont sinds kort in een christelijke 

woongroep in Amsterdam-Noord. 

Het thema van dit weekend is eigenlijk een vraag. Als we christen 

willen zijn in deze tijd, wáár staan we dan ergens? Lopen de kerken 

langzaam leeg, totdat de laatste kerkganger (bij wijze van spreken..) 

het licht uit doet? OF… bieden de digitale mogelijkheden van deze 

tijd juist meer alternatieve kansen voor christenen om relevant te 

zijn in hun omgeving? 

 

 

 



 

 

 

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

Klasse 1 Budget kamer met douche, wc en tv          € 130        n.v.t.  

Klasse 2 Standaard kamer met douche, wc en tv    € 150  € 180   

Klasse 3 Luxe kamer met douche, wc en tv       € 165    € 200 

 

 

Op de kamers zijn handdoeken en beddengoed  

aanwezig. Op zaterdag én op zondag wordt een  

warme maaltijd geserveerd. Vrijdagavond is de  

ontvangst met koffie en thee, dus zorg  

dat je thuis of onderweg al wat hebt gegeten. 

 

 

Opgeven: je kunt je opgeven door het volledig ingevulde aanmeldingsformulier vóór 20 maart 2015 

te zenden naar: Sary Kleingeld, Luchtenburg 116, 3328 AP Dordrecht. 

 

… en betalen: graag ontvangen we ook het bedrag van je 1
e
 keuze vóór 20 maart 2015 op 

bankrekeningnr. NL11RABO0100975984  t.n.v. H. Joling te Leeuwarden. 

 

Bij eventuele annulering van je aanmelding na 20 maart kan overigens geen aanspraak meer worden 

gemaakt op terugbetaling van het betaalde bedrag. 

 

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

maken wij de kamerindeling.  

Tevens kun je aangeven of je een muziekinstrument bespeelt en, zo ja, of je dan bereid bent aan de 

muzikale begeleiding bij te dragen. Mocht je het ook leuk vinden om een zangleiding te verzorgen dan 

kun je dat ook aangeven. Verder kun je meenemen: toiletspullen, bijbel, pen en papier, wandel-

/fietskleding, eventueel je ‘ballroom’dansjurk/ -pak en – schoenen en spelletjes.  

 

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

Op hun website (http://www.de-stoppelberg.nl) vind je een routebeschrijving inclusief een kaartje.  

Sla af bij restaurant “Het ei van Columbus”, daarachter vind je de Stoppelberg.  

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

Uitstappen te Beekbergen, halte Stoppelbergweg (zie verder http://www.9292ov.nl/). 

 

Vragen: Heb je nog vragen? Stel je vraag via het email-adres van het Vriendenweekend: 

hetvriendenweekend@live.nl. 

 

N.B. opgave formulieren willen we graag per post ontvangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende Vriendenweekend 

  (..op een nieuwe locatie!!..) 

is van  25-27 september 2015 

 

 

Hartelijke groeten en hopelijk tot ziens  

op het Vriendenweekend,  

 

Alie, Ans, Fred, Hendrik, Peter en Sary 

 



Opgave Formulier Vriendenweekend 10-12 april 2015 
 

Naam:_____________________________________________________________________ 

 

Voornaam:___________________________________________________________ V / M 

 

Adres:____________________________________________________________________ 

 

Postcode :__________________Woonplaats:_____________________________________ 

 

      Vermelden op de deelnemerslijst?              

Telefoonnr.:         _____________________________________   O ja   O nee, liever niet 

 

E-mailadres:         _____________________________________     O ja   O nee, liever niet 

 

(vermeld je e-mailadres s.v.p. altijd, zodat wij je – zo nodig – makkelijk kunnen informeren over je 

kamerindeling!) 

 

Kamer:  __ klasse 1, 2 pers.( € 130)  __ klasse 2, 2 pers. (€ 150)   __ klasse 3, 2 pers. (€ 165 ) 

                                                            __ klasse 2, 1 pers. (€ 180 )  __ klasse 3, 1 pers.(€ 200) 

  

Vermeld vóór de omschrijving van je 1
e
 keus een 1 en vóór de omschrijving van je 2

e
 keus een 2! 

 

Ik wil graag een kamer delen met:________________________________________________ 

 

Speciale wensen m.b.t. dieetmaaltijden:___________________________________________ 

 

O Ik speel een muziekinstrument nl. ___________________________ en ik wil daarmee wel de 

samenzang begeleiden; 

 

O Ik wil wel een keer een zangdienst leiden. 

 

O Ik kom dit weekend niet, maar wil graag een uitnodiging blijven ontvangen. 

 

Het volledig ingevulde formulier inzenden vóór 20 maart 2015 naar: 

Sary Kleingeld, Luchtenburg 116, 3328 AP Dordrecht 
en het bedrag voor de gewenste kamersoort (zie bovenstaand) overmaken op bankrekeningnr. 

NL11RABO0100975984  t.n.v. H. Joling te Leeuwarden. 
 

N.B: 
Het aantal bedden is beperkt, zowel in totaal, als per soort, dus meld je zo spoedig mogelijk aan! Indien er geen bed 

meer beschikbaar 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 aanmeldingsformulier én de betaling. 

 
Bij eventuele annulering van  je aanmelding  na 20 maart  kan overigens geen aanspraak meer worden gemaakt op 

terugbetaling van het betaalde bedrag. 

 


