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Excursie 9 mei Amsterdam
begraafplaats “De nieuwe Ooster” en
Tropenmuseum
De begraafplaats "De nieuwe Ooster"
in Amsterdam is een bijzondere plek.
Enerzijds vanwege de aanleg van de
tuin en de (bekende) graven die er te
vinden zijn, maar anderzijds ook
vanwege een tijdelijke tentoonstelling
van moderne kust in de buitenlucht. De
gangbare collectie in het kleine
museum "Tot Zover" op de
begraafplaats is om die reden slechts
ten dele te zien. Echter, iets verderop is
in het Tropenmuseum een
fascinerende expositie met het thema
"de dood leeft!". Deze tentoonstelling
laat zien hoe men in het verleden en
heden in Nederland en in heel de
wereld omgaat met de dood. Mensen
uit diverse religieuze en levensbeschouwelijke stromingen vertellen hoe zij het
hiernamaals zien. Op schermen zijn beelden van uitvaarten in andere culturen te zien en
interactief is er veel te doen.
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Amerikaanse zuster tot paus Franciscus: "Tot u kw am als bisschop van
Rome, beleefde ik een crisis in het geloof in de kerk maar ik ben
opgefleurd, sinds u paus bent gew orden." De paus: "Maak u geen
zorgen, ik ben tw ee keer per maand in een crisis!"

Kerkelijke Organisatie

Woensdag 9 mei organiseren we een excursie naar Amsterdam.
Reizen met Openbaar vervoer. Vertrek stoptrein: 09.28 uur van station Schothorst, of
09.36 van Amersfoort centraal. Er moet in Amsterdam wel een stuk gelopen worden. De
verwachting is rond 17.00 uur weer in Amersfoort te zijn.
Kosten: openbaar vervoer koffie en eventuele lunch (of zelf brood meenemen) en de
toegang van een of beide musea.
Museum begraafplaats Tot Zover: € 5,50 Tropenmuseum € 10,- maar
met Museumjaarkaart gratis toegang in beide musea.
OV Chipkaart meenemen en eventueel kortingskaart !
Opgave bij Josephine van Pampus of Marianne van Tricht jvanpampus@casema.nl of
via de webstite www.LopendVuur.net

RK Paroc hie
Onze Lieve Vrouw
van Amersfoort
Algemeen sec retariaat:
Kerklaan 22
3828 EB Hoogland
Bereikbaar op:
werkdagen van 09.00 - 12.00 uur
Tel: 033-4893599
stuur een e-mail
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