
27. Aan de rechterkant staat het 
Oorlogsmonument  

De tekst op het gedenkteken luidt: ‘Ik ben 
pas in waarheid vrij als alle anderen vrij zijn’ 

28. Loop rechts van de vijver door het 
Emmapark, richting station en volg het 
spoor naar rechts 
29. Sla linksaf naar het Stationsplein 
30. Ga rechtdoor op de L. de Colignystraat 
31. Weg vervolgen naar de Industrieweg en 
waar deze een bocht maakt, linksaf slaan 
naar de Klaproostunnel 
32. Onder tunnel door, flauwe U-bocht naar 
links richting de Klapwijkseweg en de 
Ontmoetingskerk


33. Aankomst bij de Ontmoetingskerk  

De Ontmoetingskerk maakt deel uit van o.a. 
de wijk Klapwijk. In deze wijk zijn veel 
straatnamen vernoemd naar mensen die in 
het verzet een belangrijke rol hebben 
gespeeld. Dit jaar verscheen bijvoorbeeld 
een documentaire over Truus Wijsmuller. 
Deze is te bekijken via: 2doc.nl of YouTube 
(titel: De kinderen van Truus).


Vrede en alle goeds! We hopen dat deze 
vredeswandeling verbinding tot stand 
heeft gebracht. Laat het ons weten via:  
kerkenwandelen@gmail.com 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24. Aankomst bij de H Joannes de 
Dooperkerk 

Gebed om vrede van F. van Assisi (1181-1226)  
 
Heer, maak mij tot instrument van uw vrede: 
laat mij liefde brengen waar haat is, 
eenheid waar mensen verdeeld zijn, 
vergiffenis aan mensen die zwak zijn, 
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, 
geloof aan wie twijfelt. 
laat mij licht brengen waar het duister is 
en vreugde waar mensen bedroefd zijn. 
Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te 
zijn maar om anderen gelukkig te maken. 
Niet zozeer om zelf begrepen te worden 
maar om anderen te begrijpen. 
Niet zozeer om zelf getroost te worden 
maar om anderen te troosten. 
Niet zozeer om bemind te worden 
maar om te beminnen. 
Want als ik geef, zal mij gegeven worden, 
als ik vergeef, zal mij vergeven worden, 
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. 

25. Loop naar het zuiden, richting de Oostlaan 
26. Steek de Oostlaan over en loop rechtdoor 
richting het Emmapark. In het Emmapark kunt 
u de tentoonstelling ’75 jaar bevrijding’ 
bekijken: negen locale kunstenaars laten ons 
stilstaan bij de betekenis van vrede als 
bevrijding van oorlog.


http://2doc.nl
http://2doc.nl


9. Aankomst bij de Gereformeerde Kerk 
(vrijgemaakt) "Het Kruispunt” 

Aan de buitenkant van het gebouw hangt een 
kruis. Daarbij komt Romeinen 5:1 in beeld: 
daarin staat dat de Heer Jezus vrede brengt 
met God, door zijn leven, zijn voorbeeld en ook 
door zijn offer aan het kruis.  
In de kerkzaal hangt een gebrandschilderd 
raam te zien: 'De Zaaier’ naar Lucas 8, de 
gelijkenis van de zaaier. Het lijkt een vredig 
beeld, maar schijn kan bedriegen. Wat loert er 
aan 'gevaar' onder het grondoppervlak: zal er 
onkruid opschieten, of is er een rotsachtige 
onvruchtbare bodem? Goddank als je door de 
vrede van Jezus Christus in je eigen leven het 
zaad vrucht ziet dragen! 

10. Loop terug over de Julianalaan en houd 
rechts aan 
11. Sla rechtsaf naar de Bernhardstraat 
12. Sla linksaf naar de Kerkweg


13. Aankomst bij de Dorpskerk 

'Gá tot vrede', wordt Mozes gezegd die een 
immens zware opdracht krijgt. (Ex.4: 18) 'Tot' 
vrede, tot het doen van Gods wil. Tot het 
vervullen van je opdracht in dit leven. Alleen dat 
geeft vol-doening! Je rusteloosheid verdwijnt. 
Eigenlijk zouden we dit aan het eind van elke 
kerkdienst ook moeten zeggen: 'Gá nu tot 
vrede. Uw opdracht in de wereld begint. En 
ontvangt (om in staat te zijn) de zegen des 

Heren.'  
Nadert het sterven, dan is 'gá in vrede' op zijn 
plek. Je kunt nu niets meer doen. Je mag 
ingaan in de vrede van de Heer. Op grond van 
Christus' volbrachte werk, en rusten van wat je 
zelf hebt gedaan.


14. Loop terug naar de Kerkweg 
15. Loop de Kerkweg helemaal af en steek de 
Oostlaan over  
16. Loop verder over de Noordweg 
17. Sla rechtsaf richting de Gouden 
Regensingel 
18. Sla linksaf naar de Acacialaan 
19. Sla rechtsaf naar Park Berkenoord tot aan 
het kerkgebouw 


20. Aankomst bij De Acker  

Dit ontmoetingscentrum is het huis van 
wijkgemeente De Acker. Hier komen mensen 
van hele verschillende nationaliteiten over de 
drempel. De meeste nieuwe Nederlanders die 
hier komen zijn hierheen gevlucht vanwege 
oorlogsgeweld. Samen willen we gemeente van 
Christus zijn. Zo leren we met vallen en 
opstaan dat Zijn liefde en vrede de verschillen 
verbindt.  

21. Loop terug naar Park Berkenoord en loop 
om het gebouw heen tot aan de Meidoornlaan 
22. Sla rechtsaf naar de Meidoornlaan 
23. Steek na 150 meter schuin linksaf over 
richting de Joannes de Dooperkerk 

Vooraf: de wandeling is geheel coronaproof te 
lopen op een zelfgekozen moment. De start is 
bij de Ontmoetingskerk aan de Klapwijkseweg 
91 maar u kunt ook op een ander punt van de 
route beginnen. 
 
De wandeling duurt (inclusief tussenstops) 
ongeveer 1,5 uur. De wandelafstand is 4,4 km.


1. Start bij de Ontmoetingskerk 

2. Loop naar het noorden op de Klapwijkseweg 
3. Sla rechtsaf naar de Klaproostunnel, evt. via 
trap 
4. Weg vervolgen na het tunneltje richting het 
Oranjeplein 
5. Loop rechts van de vijver op het Oranjeplein 
6. Sla rechtsaf naar de Emmastraat 
7. Sla linksaf naar de Hoflandstraat 
8. Sla rechtsaf naar de Julianalaan



