Lutherreis 2018
ma, 30 april t/m vr. 4 mei 2018
(meivakantie regio noord)

In 2017 hebben de kerken 500 jaar reformatie gevierd. Op 31 oktober 1517 had
Martin Luther met zijn 95 stellingen een ontwikkeling in gang gezet die
uiteindelijk tot grote veranderingen in het kerkelijke, politieke en
maatschappelijke landschap van Europa hebben geleid.
Reden genoeg om op bezoek te gaan in plaatsen waar Martin Luther geleefd en
gewerkt heeft. De EBG Noord-Holland organiseert in de meivakantie 2018 een
reis naar Eisenach , Erfurt en Wittenberg. Dat zijn drie plaatsen in het midden van
Duitsland die nauw met het leven van Martin Luther verbonden zijn.
De kosten zijn € 400,00 per persoon inclusief overnachting (op basis van tweepersoonskamer), vervoer van en naar Amsterdam-Sloterdijk, entree in de musea
en de meeste maaltijden. Voor een één-persoonskamer betaald u € 50,- extra.
Voor zusters en broeders, die moeite hebben om de reiskosten op te brengen, is
er een korting mogelijk.
Wij verblijven twee nachten in een hotel in Eisenach (Landhotel - und Golfhotel
Alte Fliegerschule Eisenach | www.landhotel-eisenach.de) en twee nachten in
een hotel in Wittenberg (Acron Hotel Wittenberg | www.wittenberg-acron.de). De
reisleiding is in handen van ds. Stefan Bernhard.

Maandag, 30 april 2018

Reis van Amsterdam-Sloterdijk naar Eisenach

Dinsdag, 1 mei 2018

Bezoek aan Eisenach
(stadrondgang, Lutherhuis, Wartburg)

Woensdag, 2 mei 2018

Vertrek van Eisenach,
bezoek aan Neudietendorf, Erfurt.
Reis naar Wittenberg

Donderdag, 3 mei 2018

Bezoek aan Wittenberg
(stadrondgang, Lutherhuis,
Schlosskirche, tentoonstelling)

Vrijdag, 4 mei 2018

Terugreis van Wittenberg naar AmsterdamSloterdijk
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Voor opgave en informatie mailt u met br. Stefan Bernhard (bernhard@ebg.nl)
Aanmelding (met aanbetaling van € 100,00) graag tot uiterlijk 28 februari 2018

De Wartburg in Eisenach. Hier zat Martin
Luther ondergedoken nadat hij door de
paus in de ban was gedaan. Hij heeft op
de burcht het Nieuwe Testament naar
het Duits vertaald.

In Erfurt trad Martin Luther als jonge
man in het klooster in en begon met
zijn studie Theologie. Hier ontving hij
belangrijke impulsen voor zijn geloof
en denken, die hem later in staat
stelden om met de reformatie te
beginnen.

Wittenberg is dé plaats van de
reformatie in Duitsland.
Martin Luther was hier
professor aan de Universiteit
en verbracht hier een
grootdeel van zijn leven.

Uw aanmelding graag tot uiterlijk 28 februari 2018 sturen naar:
EBG Noord-Holland / reis 2018, p/a Parklaan 34, 2011 KW Haarlem
of via bernhard@ebg.nl
Aanbetaling van € 100,— per persoon naar NL90 INGB 0005 6397 26
t.n.v. Evangelische Broedergemeente Noord-Holland
o.v.v. <uw naam> Reis 2018

Ik meld mij aan voor de Lutherreis 2018
Naam:

Voornamen:

Adres / Huisnr.:

Postcode / Plaats:

Mobiel nummer:

E-mailadres:

Dieetwensen:

1-persoonskamer:

aankruisen indien gewenst. Kost € 50,— toeslag

Ik wil graag contact
over de korting:

aankruisen indien gewenst.

Opmerkingen:

Plaats / Datum :

Handtekening:

Niet vergeten: aanbetaling € 100,— overmaken! Z.o.z. voor de gegevens.

