
Kerkreis 2015 
De voorbereidingscommissie heeft  een programma samen gesteld voor de kerkreis 2 tot 9 mei 2015. 
Na kerkreizen over Luther en Calvijn is nu de beurt aan de Engelse reformatie, maar ook aan de 
Nederlandse reformatie die in Engeland begon: De oudste Nederlandse Protestantse Kerk staat 
immers in London!  
Wij hebben een bus gereserveerd (Optie), met plaats voor maximaal 50 personen. De bus met 
chauffeur staat ons de gehele reis ter beschikking. 
Om de reiskosten enigszins beperkt te houden zijn er minimaal 35 deelnemers nodig. 
De overtochten zullen per boot zijn, Calais / Dover v.v. 
 
In Engeland bezoeken we onder meer Canterbury (al in de Middeleeuwen een pelgrimsoord) en 
Hampton Court Castle bij Londen (het paleis van Hendrik de Achtste met wie naar verluid de Engelse 
Reformatie begon?). Beroemde kathedralen en koorscholen, zoals in Cambridge, staan op het 
programma, maar ook ‘bezienswaardigheden zoals Wisley Garden en wellicht overblijfselen uit de 
Romeinse tijd?  
 

Thema’s	  
Hoe komen de thema’s terug in deze week? 
 
Shopping: 
Dinsdag in London en Donderdag in Richmond 
 
Cultuur: 
Dinsdag London Musea (gratis !) en Show of Concert bovendien is het Reformatie thema natuurlijk 
ook cultuur! 
 
Natuur: 
Maandag Surrey Downs en Wisley Gardens, Richmond Park en zaterdag White Cliffs of Dover 
 
Reformatie in Engeland: 
Zondag Tower Palace, woensdag Cambridge, donderdag Hampton Court Palace 
 
Kathedralen: 
London Saint Paul’s, Cambridge Kings College en Canterbury 
 

Programma:	  
Dag 1 – Zaterdag 2 mei 2015 - Reis Edam naar London  
Dag 2 – Zondag 3 mei 2015 – Dutch Church London  
Dag 3 – Maandag 4 mei 2015 – Surrey Landschap en Tuinen  
Dag 4 – Dinsdag 5 mei 2015 – London Highlights  
Dag 5 – Woensdag 6 mei 2015 – Cambridge  
Dag 6 – Donderdag 7 mei 2015 – Richmond en Hampton Court  
Dag 7 – Vrijdag 8 mei 2015 – Canterbury  
Dag 8 – Zaterdag 5 mei 2015 – Retour Edam via White Cliffs of Dover Coast 
 
 
  



 

Dag	  1	  –	  Zaterdag	  2	  mei	  2015	  -‐	  Reis	  Edam	  naar	  London	  
 
 
Vertrek Bus Parkeerplaats bij de Grote Kerk, Edam om 09:00 uur. 
580 km, ongeveer 7 uur, aankomst rond 15:00-16:00 UK tijd (16:00-17:00 NL tijd) 
Verblijf in groeps accomodatie, Gilwell Park 
Diner 18:00 in hotel buffet restaurant 
 

 

	  
 	  



Dag	  2	  –	  Zondag	  3	  mei	  2015	  –	  Dutch	  Church	  London	  
 
Ontbijt Gilwell Park, 08:00 – 09:00 
Vertrek naar London 09:30 
23 KM, ongeveer 45-60 minuten 
Aankomst rond 10:30 
http://www.dutchchurch.org.uk/?page_id=271 
Koffie Dutch Church gebouw 
Kerkdienst 11:00 – 12:00, hopelijk kan Juup voorgaan en / of een bijdrage leveren 
Koffie, rondleiding en Lunch in het Dutch Center, catering door Rein en George, de kosters 
 
Rond 14:30 met de bus richting Tower of London, bezoek aan dit museum 
 
Vertrek naar hotel 17:30. 
32 km, ongeveer 45 minuten. Aankomst rond 18:15. 
Diner 19:00 in hotel buffet restaurant 
 

Dag	  3	  –	  Maandag	  4	  mei	  2015	  –	  Surrey	  Landschap	  en	  Tuinen	  
Ontbijt Gilwell Park, 08:00 – 08:45 
Vertrek naar North Downs 09:00 
110 KM, ongeveer 90 minuten. Aankomst rond 10:30 
 
Bezoek aan Newlands Corner uitzichtpunt, Albury Wijngaard en Silent Pool 
http://www.alburyvineyard.com/content/local-area 
12:00 vertrek naar lunch locatie, The Anchor Pub 
17 km, ongeveer 30 minuten 
The Anchor, Pub Restaurant,   Pyrford Lock,  Wisley-  Woking,  Surrey  GU23 6QW 
http://anchorpyrford.co.uk 
 
12:30 – 13:30 Lunch  
Korte wandeling langs de locks en het River Wey Navigation kanaal, eertijds een belangrijk vracht 
transport kanaal met de Narrow Boats 
 
14:00 Vertrek naar Wisley Gardens, de eerste beroemde tuin van The Royal Horticultural Society 
3 km, ongeveer 10 minuten 
http://www.rhs.org.uk/gardens/wisley 
 
17:00 vertrek naar hotel 
 
96 km, ongeveer 75 minuten. Aankomst rond 18:15 
 
Diner 19:00 in hotel buffet restaurant 
 
 	  



Dag	  4	  –	  Dinsdag	  5	  mei	  2015	  –	  London	  Highlights	  
 
Ontbijt Gilwell Park, 08:00 – 08:45 
Vertrek naar London 09:00 
36 KM, ongeveer 60 minuten. Aankomst rond 10:00 
 
Rondwandeling Westminster Abbey, Big Ben, Southbank, geinsprireerd door het boek, 
The Spirit van London, geschreven door Ds. Henk ten Napel, die voor Juup predikant in London was 
http://www.bol.com/nl/p/de-spirit-van-londen/9200000010722768/ 
Vanaf ongeveer 11:00 vrij te besteden, eigen lunch naar keuze:  
 
Shopping: 
Harrods 
http://www.harrods.com 
 
Musea: 
Victoria & Albert Museum 
http://www.vam.ac.uk 
Saatchi Gallery, onze favoriet! 
http://www.saatchigallery.com 
Etc. 
 
18:00 Diner, The Swan at The Shakespeare Globe 
http://www.loveswan.co.uk 
 
 
20:00 Show of Concert in West End, London 
http://www.londontheatre.co.uk/index.html 
 
Vertrek naar hotel 23:00, vanaf opstap plek bij Trafalgar Square 
33 km, ongeveer 60 minuten. Aankomst rond middernacht 
 	  



Dag	  5	  –	  Woensdag	  6	  mei	  2015	  –	  Cambridge	  
 
Ontbijt Gilwell Park, 08:00 – 08:45 
Vertrek naar Cambridge 09:00 
78KM, ongeveer 70 minuten. Aankomst rond 10:15 
 
Bezoek aan Cambridge  
11:00 – 13:00 Start wandeling met gids 
http://www.visitcambridge.org/official-tours/official-public-daily-walking-tours-of-cambridge/book-an-
official-daily-walking-tour-of-cambridge 
 
Inclusief bezoek aan White Horse Tavern in little Germany waar Luther was! 
http://en.wikipedia.org/wiki/White_Horse_Tavern,_Cambridge 
 
http://www.whitehorseinn.org/free-articles/the-history-of-the-white-horse-inn-by-horton-and-
rosenthal.html 
 
Lunch, vrije keuze 
 
Wandeling naar Tyndale House, 36 Selwyn Gardens  , Cambridge, 15 minuten van Kings’ College 
 
15:00 Bezoek aan Tyndale House, lezing door expert Engelse Reformatie 
http://www.tyndale.cam.ac.uk/index.php?page=location 
  
17:30 Even Song, Kings College Chapel, met het beroemde koor 
http://www.kings.cam.ac.uk/events/chapel-services.html 
 
19:00 diner The Mitre Tavern, startte in 1752, dus voor de Reformatie! 
17 Bridge Street, Cambridge, CB2 1UF 
http://www.nicholsonspubs.co.uk/themitrecambridge/ 
 
Vertrek naar hotel 21:00 
78KM, ongeveer 70 minuten. Aankomst rond 22:15 
 
Klaarmaken voor vertrek de komende morgen! 
 
 	  



Dag	  6	  –	  Donderdag	  7	  mei	  2015	  –	  Richmond	  en	  Hampton	  Court	  
Ontbijt Gilwell Park, 08:00 – 08:45 
Uitchecken! 
Vertrek naar Richmond 09:00 
42KM, ongeveer 70 minuten. Aankomst rond 10:15 
 
Shopping in Richmond 
11:30 Wandeling langs de Thames in Richmond, richting Richmond Park 
 
12:00 Lunch Pembroke Lodge, Richmond Park. 
http://www.pembroke-lodge.co.uk/the-tea-rooms 
 
13:00 Korte wandeling naar King Henry’s Mount, waar je de Saint Paul’s Cathedral in London kunt 
zien bij mooi weer. Henry V zou daar gewacht hebben tot het bericht kwam dat zijn vrouw Anna 
Boleijn ge-executeerd was 
 
13:30 vertrek naar Hampton Court Palace 
http://www.hrp.org.uk/HamptonCourtPalace/ 
 
10KM, ongeveer 30 minuten.  
14:30 Rondleiding met (audio) of ‘echte’ gids 
 
16:30 Vertrek naar hotel 2 richting Canterbury 
120KM ongeveer 90 minuten, aankomst rond 19:00 
Holiday Inn Express, Upper Harbledown Canterbury 
 
http://www.canterbury.co.uk/accommodation/Canterbury-Budget-Hotel-Holiday-Inn-Express-
Canterbury/details/?dms=3&pid=3212726&cde=HOTEL&msg=Hotels+and+Larger+Guest+Accommod
ation+in+Canterbury%2c+Whitstable+and+Herne+Bay 
 
 
Vertrek 19:30 
10 km, 15 minuten 
20:00 Diner – The Granville Gastropub 
 Faussett Hill, Street End  |  Lower Hardres , Canterbury  CT4 7AL , England                      
http://www.tripadvisor.co.uk/Restaurant_Review-g186311-d732438-Reviews-The_Granville-
Canterbury_Kent_England.html 
 
Retour hotel, 22:00, aankomst 22:15 
  



 

Dag	  7	  –	  Vrijdag	  8	  mei	  2015	  –	  Canterbury	  
Ontbijt in hotel, 08:00 – 08:45 
Vertrek naar Canterbury 09:00 
5KM ongeveer 15 minuten, aankomst rond 09:30 
Bezoek aan hoogtepunten, met gids inclusief St. Martin’s Church, de eerste kerk in Engeland! 
(Unesco World Heritage Site) 
 
 
http://mediafiles.thedms.co.uk/Publication/TK-
Cant/cms/pdf/Top%20Attractions%202013%20Dutch_web.pdf 
 
Lunch vrij 
 
18:30 Slotdiner in Gastropub 
The Thomas Becket 
21 Best Lane Canterbury CT1 2JB 
+44 1227 464384  
Retour hotel, 21:30, aankomst 21:45 
Inpakken voor vertrek 
 

Dag	  8	  –	  Zaterdag	  5	  mei	  2015	  –	  Retour	  Edam	  via	  White	  Cliffs	  of	  Dover	  Coast	  
 
Ontbijt Holiday Inn Express, Upper Harbledown Canterbury 08:00 – 08:45 
Uitchecken! 
 
9:00 Vertrek richting Nederland 
http://www.nationaltrust.org.uk/white-cliffs-dover/ 
 
 
580 km, ongeveer 7 uur, aankomst Edam rond 17:00-18:00 NL tijd 
Lunch vrij, aan boord 
 

Kosten	  Indicatie,	  veel	  inclusief	  
 
Vervoer	   €	  148,57	  	   €	  18,57	  	  
Verblijf	   €	  294,00	  	   €	  36,75	  	  
Maaltijden	   €	  246,00	  	   €	  30,75	  	  
Programma	   €	  126,00	  	   €	  15,75	  	  

Totaal	  35	  Deelnemers	  p.p.	   €	  814,57	  	   Per	  Dag	  
 
 	  



	  

Optionele	  maaltijden	  en	  programma	  
Diners:	   	  	  	  	  	  	  PND	   	  	   	  €	   Optioneel	  	  

Zondag	  -‐	  Gilwell	  Park	  Buffet	   £15,00	   	  	   €	  18,00	  	   	  	  

Maandag	  -‐	  Gilwell	  Park	  Buffet	   £15,00	   	  	   €	  18,00	  	   	  	  

Dinsdag	  -‐	  The	  Swan	  London	   £40,00	   	  	   €	  48,00	  	   €	  48,00	  	  
Woensdag	  -‐	  The	  Mitre	  Cambridge	   £30,00	   	  	   €	  36,00	  	   €	  36,00	  	  

Donderdag	  -‐	  The	  Granville	  Canterbury	   £30,00	   	  	   €	  36,00	  	   €	  36,00	  	  
Vrijdag	  -‐	  The	  Thomas	  Becket	  Canterbury	   £30,00	   	  	   €	  36,00	  	   €	  36,00	  	  

	  Totaal	  Maaltijden	   	  	   €	  246,00	  	   	  	   -‐€	  156,00	  	  

Entree's:	   	  	   	  	   	  	   	  	  
The	  Tower	  Palace	   £18,00	   	  	   €	  21,60	  	   	  	  

Wisley	  Gardens	   £13,00	   	  	   €	  15,60	  	   	  	  
Hampton	  Court	  Palace	   £15,00	   	  	   €	  18,00	  	   	  	  

Gids	  Cambridge	   £12,00	   	  	   €	  14,40	  	   €	  14,40	  	  
Gids	  Canterbury	   £7,00	   	  	   €	  8,40	  	   €	  8,40	  	  

Show:	   £40,00	   	  	   €	  48,00	  	   €	  48,00	  	  

Totaal	  Programma	   	  	   €	  126,00	  	   	  	   -‐€	  70,80	  	  

Totaal	  Incl.	   	  	   €	  814,57	  	   	  	   €	  587,77	  	  
Samenvatting:	   	  	   	  	   Per	  Dag	   	  	  

Vervoer	   	  	   €	  148,57	  	   €	  18,57	  	   €	  148,57	  	  
Verblijf	   	  	   €	  294,00	  	   €	  36,75	  	   €	  294,00	  	  

Maaltijden	   	  	   €	  246,00	  	   €	  30,75	  	   €	  90,00	  	  

Programma	   	  	   €	  126,00	  	   €	  15,75	  	   €	  55,20	  	  

Totaal	  35	  Deelnemers	  p.p.	   	  	   €	  814,57	  	   	  	   €	  587,77	  	  
Retour	  Vrijdagmiddag	   	  	   -‐€	  90,00	  	   	  	   -‐€	  54,00	  	  

Totaal	  35	  Deelnemers	  p.p.	   	  	   €	  724,57	  	   	  	   €	  533,77	  	  
 


