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VISIE- EN BELEIDSPLAN REMONSTRANTSE GEMEENTE LOCHEM-ZUTPHEN 

 
‘Faith is not the clinging to a shrine but an endless pilgrimage of the heart’ 

‘Geloven is niet: het vastklampen aan een altaar, 

maar een eindeloze pelgrimstocht van het hart’ 

Abraham Joshua Heschel 
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Voorwoord en leeswijzer  

Beste lezer,  

Voor u ligt het beleidsplan 2021 – 2024 van de Remonstrantse Gemeente Lochem – Zutphen. Dit plan 
zal op 11 september 2021 aan de Algemene Leden Vergadering ter goedkeuring worden aangeboden. 
Dit beleidsplan heeS als thema ‘pelgrimstocht van het hart’.  In het voorjaar van 2021 dacht de 
kerkenraad na over hoe we het pelgrimsplan hand en voet kunnen geven vanaf het moment dat we 
weer bij elkaar gaan komen en hoe we een  programma kunnen bedenken dat haalbaar inspeelt op 
de komende jaren. Haalbaar qua veiligheid, qua menskracht en qua financiën. 

De coronapandemie is voor ons allemaal een ingrijpende zware ervaring (geweest) van veel zorgen, 
van rouw om het verlies van geliefden, van angst om ook besmet te raken, van eenzaamheid omdat 
je niemand mocht zien en van knagende onzekerheid of je wel weer helemaal beter zal worden. En 
we hebben elkaar gemist! De gewone omgang, het praatje bij de koffie, de hand na de kerkdienst, en 
de gesprekskringen. Gelukkig heeS bijna iedereen nu aan het einde van de zomer de twee vaccinaIes 
te pakken en wij durven nú als kerkenraad weer verder vooruit te denken. Daarbij is evident dat een 
gezamenlijk gedragen visie op de toekomst en een haalbaar beleidsplan noodzakelijk zijn. Deze visie 
en missie hebben we - met als rode draad het pelgrimsplan- met elkaar uitgewerkt door groepsgewijs 
te reflecteren op dit plan Ijdens de groepsbijeenkomsten op 25 juni, op 4 juli en op 18 juli. Daarnaast 
hebben een aantal individuele gesprekken met voorzibers van commissies plaatsgevonden.  

Het document bestaat uit hoofdstuk 1 t/m 3: dit gaat over wie wij zijn, het kernthema, de missie en 
visie alsmede het doorstarten van onze kerkacIviteiten na de coronaperiode, de veilige 
ingebruikname van de kerk, het organiseren van diensten en kringen en de te organiseren acIviteiten 
in de nabije toekomst. Hoofdstuk 4 gaat over de Remonstrantse Gemeente Lochem-Zutphen 
gaandeweg. Deze periode zal steeds meer vorm en inhoud krijgen door onszelf een aantal vragen te 
stellen. Waardoor willen we ons laten inspireren? Wat voor gemeenschap willen we zijn en wat willen 
we uitdragen? Met wie gaan we samenwerken en op welke manier willen we dit? Kunnen we 
inspelen op vragen die er leven onder jongere en juist niet kerkelijke mensen?  En wat is de gewenste 
situaIe om ook na 2026 door te kunnen gaan?   
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Hoofdstuk 5 gaat over samenwerking met andere Remonstrantse/vrijzinnige gemeentes met het oog 
op de toekomst. Dit hoofdstuk kunt u zien als een wake up call om nu al goed te onderzoeken welke 
samenwerking het meeste perspecIef zou kunnen bieden. Samenwerking is op het gebied van 
menskracht ‘een condiIo sine qua non’.  Want meer acIeve leden en vrienden hebben we nodig. Op 
korte en op lange termijn! Hoofdstuk 6 betreS een korte financiële overweging die, net als het 
hierboven genoemde hoofdstuk, aandacht en bespreking verdient.  

Tot slot moeten wij bij alle iniIaIeven en geplande acIviteiten in het kader van het corona-Ijdperk 
een disclaimer plaatsen: het kan zijn dat we toch weer met beperkingen te maken krijgen. Indien dit 
zo zou zijn, dan is het toch van onschatbare waarde als u acIef blijS meedenken over de inhoud en 
vormgeving van onze gezamenlijke geloofsgemeenschap!  

Hartelijke groet namens de Kerkenraad, 

Nan Pluymackers   

ds. Alleke Wieringa 
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1. De Remonstrantse Gemeente Lochem-Zutphen 
De Remonstrantse Gemeente Lochem Zutphen (RLGZ) is een geloofsgemeenschap van mensen die 
zich aangesproken voelen door een geest van openheid, gelijkheid en vrijmoedigheid. De 
Remonstranten hechten aan het non-discriminaIe beginsel. Dit betekent dat alle kerkelijke funcIes 
open staan voor mannen en vrouwen. Vrouwen kunnen al sinds de eerste helS van de twinIgste 
eeuw predikant worden. De Remonstranten waren de eerste kerk binnen de Wereldraad van Kerken 
waar het huwelijk werd opengesteld voor paren van hetzelfde geslacht. Dit gebeurde in 1986. In het 
contact met andere kerken onderstrepen de Remonstranten het belang van het non-discriminaIe 
beginsel. Van uit die geest houden we ons bezig met de diepere vragen rond zingeving, spiritualiteit, 
leven en dood. 

Persoonlijk 
De Remonstranten zijn geworteld in de christelijke tradiIe. We gaan in vrijheid en verdraagzaamheid 
om met deze tradiIe. Dit biedt een ieder de mogelijkheid om vorm te geven aan zijn eigen 
weg. Binnen de RGU kunnen mensen hun eigen geloofsbelijdenis schrijven. In 2006 heeS een aantal 
remonstrantse predikanten hun gedeelde geloof onder woorden proberen te brengen. 

Betrokken 
Onze kerk aan de Emmastraat in Lochem biedt ruimte aan inspirerende vieringen, acIviteiten en 
ontmoeIngen. Vanuit de geborgenheid van dit prachIge gebouw willen we betrokken zijn bij 
mensen, dichtbij en ver weg. Wij worden opgeroepen het niet bij woorden te laten, maar te handelen 
in de weerbarsIge prakIjk van alledag voor het unieke van ieder mens. 

Diversiteit 
Diversiteit en het spanningsveld tussen tradiIe en vernieuwing spelen een belangrijke rol binnen de 
RGU. Dit uit zich in het ons aanbod van acIviteiten, de veelkleurige zondagse vieringen en de 
diaconale acIviteiten. We zijn nieuwsgierig naar iedereen die samen met ons wil nadenken over 
zingeving, de samenleving en spiritualiteit. Als we het Avondmaal vieren is iedereen uitgenodigd om 
mee te doen. 

Vrijheid 
Net als de andere Remonstrantse gemeenten in Nederland kennen we geen leefregels of dogma’s; we 
leggen de nadruk op een persoonlijk geloof. Niemand kan de ander voorschrijven hoe zij of hij moet 
denken over God en wat hij of zij moet of mag geloven. De Bijbel is voor ons een verzameling 
geschriSen, waarin mensen Ijd- en plaatsgebonden van hun geloof hebben getuigd. Deze 
getuigenissen kunnen een bron van inspiraIe zijn, als zij in vrijheid aan hun betekenis voor deze Ijd 
mogen worden getoetst. 
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Onze missie is een open gemeenschap te zijn waarbij iedereen welkom is.  

De onderliggende visie is dat we als kerk willen bijdragen aan de individuele zoektocht die 
iemand volgt. Bijdragen door in gesprek te gaan, door te luisteren naar elkaar, vragen te 
stellen en datgene wat kan voeden en inspireren aan te reiken. Zo willen we onderweg zijn, 
delend in ‘een eindeloze pelgrimstocht van het hart’.  

‘Geloven is niet: het vastklampen aan een altaar, maar een eindeloze pelgrimstocht van het 
hart’  
Dit is een uitspraak van rabbi A.J. Heschel, joods godsdiensoilosoof. Hij zegt hiermee iets 
over de grondhouding van geloven. Het gaat hierin om onzekerheid en ontdekken, over 
flexibiliteit en openheid, over moed en vrijheid. Het gaat niet om het krampachIg 
vasthouden aan versteende insItuIes en verouderde leerstellingen, waaraan je je zekerheid 
meent te ontlenen.  

Deze gedachtegang is leidraad voor onze acIviteiten van de komende jaren. 

2. De Remonstrantse Gemeente Lochem-Zutphen in de nabije toekomst (2021 en 2022) 
Vanaf september 2021 starten we weer met bijeenkomsten in onze eigen kerk. De koffiekamer is 
verbouwd en zoveel mogelijk aangepast op het veilig kunnen organiseren van kleinschalige 
bijeenkomsten. Vanaf de startzondag op 5 september 2021 starten we met de volgende acIviteiten: 

- reguliere kerkdiensten in de kerk; 
- samenkomst met nieuwe leden en vrienden; 
- start van de gesprekskringen in Lochem met o.a. autobiografisch bijbel lezen samen met ds. 

Alleke Wieringa; 
- start van de gesprekskringen in Zutphen; 
- voortgang van de kennismakingsbezoeken door ds.  Alleke Wieringa. Zij hoopt voor de aanvang 

van haar studieverlof iedereen een keer bezocht te hebben; 
- training van de contactpersonen (commissie pastoraat). Op 28 september 2021 worden alle 

contactleden uitgenodigd voor een training door ds Alleke Wieringa.  
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Vanaf begin 2022 zal de pelgrimage van het hart geleidelijk meer accent gaan krijgen in de: 

- Diensten 
De inspiraIe van de pelgrimstocht werken we uit in onze tweewekelijkse kerkdiensten waarin deze 
thema’s’ besproken en doordacht zullen worden. De kerk is -om in de beeldspraak te blijven- een 
‘herberg voor het hart’. We nodigen vanaf 2022 bewust verschillende predikanten uit zodat we een 
brede groep ‘pelgrims’ kunnen aanspreken. De liturgiecommissie denkt na over de uitwerking van 
deze themaIek. 
Wellicht kunnen we ook een andersoorIg moment van bezinning en bijtanken gaan organiseren. In 
de vorm van vespers, contemplaIeve bijeenkomsten en sIltewandelingen. 

- Gesprekskringen 
In onze gesprekskringen zullen we ruimte maken voor de vragen onderweg. Wie of wat is je gids en 
hoe neem je dit mee op jouw weg? Wat geeS je moed onderweg en waar heb je hulp nodig etc. Het 
belangrijkste in deze ontmoeIngen is het onderlinge gesprek. 

- ‘De Herberg voor het hart’ 
De kerk is iedere maand op de 4e dinsdagmorgen van 10.00 – 12.30 uur geopend. Op deze ochtend 
zijn de leden van de kerkenraad aanwezig en zo veel mogelijk contactleden en commissieleden. Even 
elkaar spreken, ideeën lanceren, vragen stellen, iets uitwerken met elkaar, een kaarsje aansteken of 
samen muziek maken. Het kan allemaal.  
Aansluitend op het kerkcafé vergadert de kerkenraad en na afloop stelt de communicaIecommissie 
o.a. de nieuwsbrief op.   
NB: commissieleden die overdag niet aanwezig kunnen zijn worden diezelfde avond per mail of 
telefonisch bijgepraat.  

- Pastoraat 
Als ‘De Herberg voor het hart’ open is houdt ds. Alleke Wieringa een inloopspreekuur. Je kunt met 
datgene wat je graag wilt vragen, bespreken of onderzoeken bij haar terecht. Daarnaast kun je haar 
bellen voor een persoonlijke afspraak, huisbezoek of telefonisch gesprek. Of een wandeling 
natuurlijk. Zij loopt graag een stukje met je mee (leberlijk of figuurlijk) op je levensweg 

 - Eat and meet 
Tijdens de ‘Eat and MeeIngs’ is er een smakelijke lunch, een zinnige bijdrage en een goed gesprek. 
Hopelijk ga je in alle opzichten verzadigd en gesterkt verder op pad. Deze bijeenkomsten zullen 
plaatsvinden op Wijngoed Kranenburg. Het plan is om steeds twee data te plannen in ieder voorjaar 
en ieder najaar en om in de zomer een zomerbijeenkomst te organiseren.  

- Cursus Heilige nachten 
De donkere dagen tussen kerst en oud en nieuw zijn de (pelgrimage-) Ijd bij uitstek om sIl te staan 
bij de weg die je afgelegd hebt en de weg die voor je ligt. Deze korte cursus (drie bijeenkomsten) 
wordt gegeven door ds. Alleke Wieringa. 
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Ook de commissies zullen zich buigen over de verdere uitwerking van de gekozen thema_ek 

Liturgiecommissie: ds. Alleke Wieringa, Marianne Weenink, Rommie Hulsinga, Jaap Bax. 
De liturgiecommissie zal aan de hand van het definiIeve visie- en beleidsplan een concrete 
vertaalslag ontwikkelen voor binnendiensten, buitendiensten en samenkomsten.  

Diaconale commissie:  
Op dit moment zijn er geen commissieleden. In dit kader zullen gesprekken worden gestart met de 
Raad van kerken, BIC en met collega-remonstrantse gemeenschappen.  
Voor het diaconaat zal een vast budget worden geoormerkt. Van belang is, dat er gelden zijn voor 
mensen in onze regio die een steuntje in de rug nodig hebben. Daarnaast houden wij onze ogen open 
voor de noodsituaIes dichtbij en ver weg.  

Ac_viteitencommissie: Mieke van Elk, Elly Bos, Gonnie Spaargaren, Wim Bredewout.  
De acIviteitencommissie zal samen met ds. Alleke Wieringa een programma gaan samenstellen. Aan 
de hand van het pelgrimageplan zullen verrassende sprekers uitgenodigd worden, die aanhaken aan 
dit thema. Omdat het een lasIge Ijd is qua Corona-gerelateerde voorschriSen zal er in september 
een plenaire bijeenkomst worden georganiseerd tussen kerkenraad, inclusief predikant, én de 
acIviteitencommissie en communicaIecommissie. Hierbij zullen de volgende vragen aan bod komen: 
- hoe kan het thema pelgrimeren op een goede wijze worden vertaald naar een programma? 
- wat is een haalbare acIviteit?  
- wat is maatschappelijk georiënteerd en wat is laagdrempelig genoeg voor niet 

Remonstranten? 
- zou je kunnen kiezen voor een mengvorm van ons pelgrimsplan en de landelijke 

bezinningsbrief? 
- bij hoeveel aanmeldingen laat je een acIviteit doorgaan of niet doorgaan? 
- hoe ziet de follow up na een lezing er precies uit?  

De samenwerking met andere Remonstrantse/vrijzinnige gemeenten lijkt ons essenIeel in deze. Het 
voornemen is om samen met de Remonstrantse Gemeente Twente te onderzoeken, of het mogelijk is 
om gedurende een proefperiode van twee jaar één commissie te vormen, die voor de Achterhoek en 
Twente lijn uitzet op het gebied van PR, communicaIe en acIviteiten. Zie verder hoofdstuk 5. 

Communica_ecommissie 
De door ons ontwikkelde acIviteiten kunnen alleen succesvol uitgerold worden als dit vergezeld gaat 
met een gedegen, consequente, mulImediale en pro - acIeve communicaIe. Dat wil zeggen dat er 
een compleet jaarplan moet komen met de acIviteiten die we plannen; dat er aan een vaste kring 
van nieuwsafnemers en mulImediakanalen (passend bij de doelgroep 45-65) berichten verstrekt 
worden ter plaatsing; dat dit op Ijd gebeurt en dat degenen die daar tekstuele bijdragen voor 
moeten leveren bijIjds aangezet worden tot schrijven. En dat er oog is voor visuele en tekstuele 
perfecIe.   
De E-nieuwsbrief is ons interne communicaIekanaal. Daarin kan ook structureel door de predikant de 
stand van zaken rond pelgrimageplannen worden beschreven.  
Zie verder hoofdstuk 5. 
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De Herberg voor het Hart - het kerkgebouw 
Als je de tot nu toe gehanteerde beelden een beetje consequent wilt doorvoeren dan betekent dit 
dat onze kerk aan de Emmastraat de reeds besproken ‘Herberg voor het hart is’. Een frisse warme 
plek waar je je welkom voelt en waar je je uitgenodigd voelt om je hart uit te spreken. Een plek waar 
hartversterkers ontvangen kunnen worden. Een plek waar vanuit je weer gesterkt en gevoed verder 
kunt trekken. 

Daar komt bij dat een kerkgemeenschap, die een frisse doorstart maakt na een ingewikkelde periode, 
deze frisheid ook mag uitstralen in de vormgeving van haar gebouw. Voorts zijn we nog niet van de 
corona en de risico’s af, dus wat meer ruimte om bij elkaar te zijn kan ook geen kwaad. Daartoe is het 
kerkgebouw grondig opgeruimd en wordt op dit moment de koffiekamer opgefrist en vergroot. Er 
wordt ook noodzakelijk onderhoud gepleegd. In een later stadium kunnen we hopelijk de gehele kerk 
van binnen voorzien van een mooie kleur, maar dat is onderwerp van gesprek voor de ALV. De vraag 
die we ons hier stellen is: hoe ziet een kerkgebouw eruit met de uitstraling van een ‘herberg voor het 
hart’? Naar het antwoord op deze vraag, gaan we samen op zoek! 

3. De Remonstrantse Gemeente Lochem – Zutphen gaandeweg 
Voor de komende vijf jaar zal de pelgrimage van het hart in de hierna te noemen richIngen 
uitgewerkt worden:  

- Lezing met follow-up 

In de Herberg (dit kan een locaIe zijn die voldoet aan de eisen van deze Ijd en aan de mogelijke 
samenwerking met de RGT) gaan we regelmaIg een inspirerende denker, schrijver, dichter aan het 
woord laten. Het bijzondere is dat, na iedere lezing er één bijeenkomst volgt die meer methodisch 
vorm krijgt en waar deelnemers onder leiding van Alleke (en evt. nog iemand) nog eens rusIg terug 
kunnen kijken op het gebodene en de vragen die het bij ons oproept. Zo kun je je ‘zielenrugzakje’ 
voor onderweg weer even goed bijvullen. De doelgroep is onze eigen gemeente maar ook - met het 
oog op de toekomst- mensen onze gemeente met een leeSijd tussen de 45 en 65 jaar.  

- Oriënta_ecursus 

Voor nieuwe leden en vrienden, en voor  belangstellenden zal door ds. Alleke Wieringa de 
OriëntaIecursus georganiseerd worden. Tijdens 6 bijeenkomsten worden kun je kennismaken met de 
remonstranten en waar zij voor staan. Ook is er de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en 
alle ruimte om te vragen, te twijfelen en te onderzoeken op geloofsgebied.  

- Echt op pad 

In 2022 gaat Alleke met studieverlof en dan ook leberlijk op pad. Zij zal de Olavsroute in Noorwegen 
gaan lopen. Dit is een heropende middeleeuwse pelgrimsroute die van Oslo naar de 
Nidaroskathedraal in Trondheim gaat. Zij gaat een boekje uit het Noors vertalen om ervoor te zorgen 
dat je straks zelf met zinnige vragen op pad kunt. Het mooie van die methode is dat je deze methode 
ook gewoon in je leunstoel kunt doordenken. Ook ‘in de geest’ kun je op pad gaan. 

- Op pelgrims pad in de Achterhoek 

De Achterhoek is een wandelstreek bij uitstek. Wij willen in samenwerking met een aantal 
geïnspireerde anderen een echte (lokale?) pelgrimstocht gaan ontwerpen. Hierbij wordt rekening 
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gehouden met alle leeSijden (ook met kinderen maar ook met mensen die niet in staat zijn om mee 
te wandelen).  

4. Samenwerking in het kader van toekomstperspec_ef  

Om te kunnen blijven bestaan is er naast een financiële gezonde situaIe ook vooral menskracht 
nodig. Er zijn situaIes denkbaar waardoor de gemeente de deuren zou moeten sluiten.  
Bijvoorbeeld: 

-  sluiIng op sociaal vlak. Al geruime Ijd verliest de gemeente door krimp jaarlijks leden en 
vrienden. Bovendien is de leeSijdsopbouw bepaald niet evenwichIg verdeeld. Er zijn maar 
heel weinig leden en vrienden jonger dan 70 jaar. Om funcIes te vervullen en acIviteiten te 
organiseren zijn vooral mensen jonger dan 70 onontbeerlijk.  

-  sluiIng op financieel vlak. Namelijk indien er niet meer voldoende financiële middelen zijn 
om de elementaire acIviteiten van de gemeente te bekosIgen. Uiteraard zal de kerkenraad 
er alles aan doen om dit te voorkomen. Maar realiteit is wel dat de jaarlijkse 
exploitaIetekorten het vermogen in een snel tempo uithollen. Als buffer is er uiteindelijk 
alIjd nog het gebouw dat wellicht anders kan worden geëxploiteerd of kan worden verkocht, 
maar dat zou geen gezonde situaIe zijn. En bovendien is dit geen aanlokkelijk vooruitzicht bij 
de voorgenomen renovaIe van het gebouw. 

Natuurlijk hopen we van harte dat we door ons nieuwe programma en door onze nieuwe dominee 
gaan groeien! Dit is niet ondenkbaar, zeker niet na de aanwas van leden en vrienden sinds de komst 
van ds. Alleke Wieringa. 

In de zomer van 2021 is de kerkenraad proacIef gestart met het verkennen van samenwerking op 
acIviteiten- en communicaIeniveau met als rode leidraad het thema ‘pelgrimeren’. Met de 
Remonstrantse Gemeente Twente heeS een posiIef gesprek plaatsgevonden. Het voorstel is om met 
beide kerkenraden, predikanten en acIviteitencommissie (RGLZ) en programmacommissie (RGT) in 
oktober 2021 verder te praten over mogelijkheden vanaf 2022.  

Er worden in samenspraak met de RGT ook gesprekken gevoerd met de Vrijzinnigen van de  
IJsselstreek en de Remonstrantse Gemeente Doesburg. Vooral het uitbreiden van menskracht en het  
delen van kennis en kunde is de insteek. Er zijn op dit moment 7 vacatures in de kerkenraad en  
commissies. 
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5. Financiële overweging   

Per jaar bestaan onze vaste kosten uit: 
- kosten pastoraat (waaronder salaris van de predikant); 
- vaste bijdrage diaconaat (dit bedrag moet nog worden vastgesteld); 
- onderhoud gebouw; 
- vaste bijdrage en mogelijkheden acIviteitencommissie. 
Het totale bedrag is maximaal € 75.000,00 per jaar.  

Een andere kostenpost is op dit moment de ingezebe herinrichIng en aanpassingen die de kerk 
veiliger maken in relaIe tot COVID: een bedrag tussen de  € 85.000,00 - € 100.000,00.  
Een 2e deel van de verbouwing kan in 2022 of 2023, na goedkeuring door de Algemene 
Ledenvergadering, worden gerealiseerd. Dit deel richt zich op verdere herinrichIng een aanpassing 
van het gebouw. Dit is nodig om de funcIonaliteit te verbeteren en ook om bijeenkomsten te 
organiseren die juist niet per definiIe kerkelijk zijn maar wel een connecIe hebben met de herberg 
van de ziel. Deze 2e fase is verbonden met het visie- en beleidsplan en de hoop op groei. Een 
overzicht van deze kostenposten alsmede de kosten van onderhoud en monumentenwacht, hopen 
wij met u Ijdens de ALV van 11 SEPTEMBER 2021 te bespreken.   

De jaarlijkse inkomsten fluctueren door het wisselende leden- en vrienden aantal en de verhuur van 
het gebouw. Dit bedrag kan hoger worden door het (momenteel) groeiende aantal leden en 
vrienden, door fondswerving en beleggingen, door verhuur, legaten, schenkingen, samenwerking en 
samenwerkingsexploitaIe.  Het is realisIsch om uit te gaan van een maximaal inkomen van  
€ 25.000,00. 

Het huidige vermogen van de Remonstrantse Gemeente bedraagt op dit moment ruim € 750.000,00.  
Gelet op de inkomsten en uitgaven van de komende jaren geeS ons vermogen, exclusief het gebouw 
en mogelijke meevallers en exclusief de mogelijkheid van samenwerking, ons 8 – 10 jaar de ruimte 
om onze gemeenschap in stand te houden.  

6. Nawoord 

Met dit beleidsplan voor de komende jaren hopen we aan iedereen een toekomstperspecIef aan te 
bieden, waarin jong en oud zich zal kunnen vinden en waarin de weg naar elkaar en de weg naar 
binnen bewandeld gaat worden. 

Dit in de vorm van mooie bijeenkomsten, lezingen, wandelingen, vieringen, nabesprekingen en het 
meebeleven, ook vanuit huis voor diegenen, die niet meer fysiek in staat zijn om mee te wandelen. 
We hopen, dat deze visie zowel dichtbij als verder weg haar posiIeve invloed gaat krijgen en dat 
steeds meer mensen onze “Herberg van het Hart” als een welkome pleisterplaats op hun tocht gaan 
ontdekken.  


