
 

 

 
 

Ons’ Lieve Heer op Solder 
 Amsterdam  VRIJDAG 3 NOVEMBER 2017 

Met de parochies HH Jacobus en Johannes, de Heilige Geest,     Voor meer informatie en opgave kunt u zich wenden tot 
de Goede Herder en overige belangstellenden willen we met de trein    Berna Horck: 074-349 22 12, bereikbaar van maandag tot en 
vanuit Hengelo naar Amsterdam.         met woensdag van 09.00-15.00 uur. 
Vanaf het station zullen we dan in ongeveer een uur tijd, een diaconale    U kunt zich aanmelden tot uiterlijk woensdag 25 oktober 2017, 
wandeling maken, onder leiding van pastor Doornbusch.      bij het secretariaat van het pastorale team: 074-349 22 12. 
Na deze wandeling is er tijd voor de lunch (zelf meenemen)      Er is plek voor in totaal 16 deelnemers, wie het eerst komt het eerst  

Na de lunch gaan we het museum Ons’ Lieve Heer op Solder bezoeken.    maalt, vol is vol. 
Hier zullen we ongeveer 1½- 2 uur verblijven.       Voor deze dag dient u zelf voor uw lunch te zorgen. 
Na het bezoek aan het museum Ons’ Lieve Heer op Solder      Wij adviseren u om goede wandelschoenen aan te trekken. 
wandelen we terug naar het station (ongeveer 10 minuten)      De verschuldigde kosten voor deze dag zullen in de trein met u 
en nemen we de trein naar Hengelo terug.        worden verrekend, graag gepast geld meenemen. 
 
 GAAT U MEE NAAR   Programma: 
 ONS’LIEVE HEER OP SOLDER IN AMSTERDAM?      08.45 uur Verzamelen in de stationshal in Hengelo 
De katholieke Jan Hartman is zo succesvol als ondernemer –     11.00 uur Aankomst Centraal station Amsterdam 
hij zit in de linnenhandel en int accijnzen op wijn –          Tijd voor een kopje koffie 
dat hij op 10 mei 1661 in staat is om dit huis aan de Oudezijds     11.30 uur Diaconale wandeling door een deel van Amsterdam 
Voorburgwal en twee aangrenzende steegwoningen te kopen     12.30 uur Lunch (zelf meenemen) 
Onmiddellijk begint hij met een flinke verbouwing van de panden.     13.30 uur Bezoek aan museum Ons ’Lieve Heer op Solder 
De zolders van de drie huizen laat hij samenvoegen tot een katholieke     15.30 uur  We wandelen terug naar het station 
huiskerk. Dit is de kerk waarnaar het museum is genoemd:      16.00 uur  Trein op spoor 11b naar Hengelo 

 Ons’ Lieve Heer op Solder       18.05 uur Aankomst in station Hengelo 
 
De kosten voor deze dag zijn: kosten openbaar vervoer en entree 
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Museumkaarthouders € 15,00 
Niet museumkaarthouders € 25,00 (afhankelijk van hoeveelheid deelnemers) 


