
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reisprogramma 5-daagse touringcarreis Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht 
 “Kerkhistorie door de eeuwen heen” 

 
 
REISPROGRAMMA  
 
Dag 1 ● Maandag 1 mei 2023 ● Echteld - Trier 
Vandaag vangt onze reis aan. We ontmoeten u bij De Oude Duikenburg in Echteld. Hier stappen we 
op de touringcars. De auto’s kunnen we parkeren op het parkeerterrein van De Oude Duikenburg. In 
Babberich gaan we met elkaar koffie drinken met een heerlijk stuk gebak erbij. De reden dat de reis in 
Babberich gezamenlijk wordt aangevangen, heeft te maken met het feit dat De Duikenburg na corona 
op maandag gesloten is. We adviseren u voor deze dag zelf een lunchpakket mee te nemen. Ons 
reisdoel is Trier. Onderweg wordt gestopt voor lunchgelegenheid. We arriveren in de middag in Trier, 
waar we inschepen voor een mooie rondvaart over de Moezel. Aan boord is gelegenheid om een 
heerlijk kopje koffie te drinken. Na de rondvaart brengen de touringcars ons naar Hotel Deutscher Hof 
waar we de komende nachten hopen te verblijven. ’s Avonds dineren we gezamenlijk in Trier. 
 
Dag 2 ● Dinsdag 2 mei 2023  ● Hugenotenstad Metz 
Na het ontbijt stappen we in de touringcar en reizen we naar Metz, ook wel de 
‘Hugenotenstad’genoemd. De binnenstad kenmerkt zich door prachtige historische gebouwen. Niet 
voor niets wordt Metz ook wel de ‘vergeten stad’ langs de Route du Soleil genoemd. We stappen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uit bij de majestueuze Cathédrale St. Etienne. Enkele gidsen zullen ons rondleiden door deze 
indrukwekkende kathedraal. We sluiten dit bezoek af met het zingen van enkele Psalmen. Hierna 
is er gelegenheid om zelf een rondje te wandelen in deze antieke binnenstad en uw lunchpakket te 
nuttigen. ’s Middags maken we een wandeling in het spoor van de Hugenoten, die vanwege hun 
geloof  moesten vluchten. Wij doen maar een klein stukje van deze wandeling tot aan Temple 
Neuf, ook wel de Kerk der Hugenoten genoemd. Hier schuilden de Hugenoten op hun vlucht naar 
de Noordelijke Nederlanden. In deze kerk staan we stil bij deze ingrijpende geschiedenis. Aan het 
einde van de middag brengen de touringcars ons weer naar Trier, even rust, even verfrissen en 
naar het restaurant waar we deze avond dineren. 
 
Dag 3 ● Woensdag 3 mei 2023 ● Trier – Caspar Olevianus 
Deze dag staat in het teken van Caspar Olevianus. Na het ontbijt ontmoeten we professor Günther 
Franz. Hij is een kenner op het gebied van Caspar Olevianus. Met hem gaan we op verkenning 
door het oude Trier naar de plaatsen die met de geschiedenis van Olevianus in verband staan. 
Gezien de grootte van het reisgezelschap zal de rondleiding in 2 groepen plaatsvinden. De 
rondleiding neemt inclusief de vele rustpunten ongeveer 2 uur in beslag. Terwijl de ene groep met 
professor Günther Franz de stad verkent, bezoekt de andere groep de Schatkamer in de 
Stadsbibliotheek, waar naast boeken van wel1300 á 1400 jaar oud, werken van Reformatoren ter 
inzage liggen. We dineren vroeg vandaag en luisteren vanavond naar Professor Mühling, die 
kerkgeschiedenis doceert aan de universiteit van Trier, een kenner van het werk van Caspar 
Olevianus. De lezing wordt gehouden in de historische Olevianuszaal van Trier, een onderdeel van 
het tot basiliek omgebouwde eeuwenoude keizerlijk paleis. 
 
Dag 4 ● Donderdag 4 mei 2023 ● Simmern en Dickenschied – Werk en leven van Paul 
Schneider 
Na het ontbijt stappen we in de bus en reizen we, via de imposante Hochmoselbrücke, naar Simmern, 
de geboorteplaats van Frederik de Vrome. We bezoeken hier de Evangelische Kirche, ook wel de 
‘kerk met twee lansen’ genoemd. Hier ontmoeten we dominee Hess, die ons vertelt over de 
geschiedenis van deze kerk en het geslacht van Frederik van de Paltz. Na dit bezoek maken we 
een prachtige tocht per touringcar langs de Moezel, waar plaatsen zoals Zell, Cochem en Traben 
Trarbach zijn gelegen. Vervolgens bezoeken we de plaats Dickenschied, waar voormalig zgn 
prediker van Buchenwald, Paul Schneider,  woonde en werkte tot hij door de Nazi’s werd opgepakt 
en op listige wijze in Buchenwald werd vermoord. Hij ligt hier in Dickenschied begraven. We 
brengen een bezoek aan de kerk waar hij preekte en waar zijn gedenkteken aan is bevestigd. De 
plaatselijke predikant, dominee Benninghaus zal e.e.a. uit het leven van Paul Schneider vertellen. 
We sluiten af met een bezoek aan de begraafplaats waar hij samen met zijn echtgenote ligt 
begraven. We dineren onderweg waarna we terugrijden naar ons hotel. 
 
Dag 5 ● Vrijdag 5 mei 2023 ● Echternach – Willibrord de 1e zendeling van de Noordelijke 
Nederlanden - Nederland 
Op deze terugdag staan we stil bij het werk en leven van Willibrord, ook wel de apostel der Friezen 
of de apostel van de Lage Landen genoemd. We bezoeken op weg naar Nederland de plaats 
Echternach. We worden verwelkomd door de gidsen bij de Basiliek, die vlakbij de parkeerplaats 
voor touringcars is gelegen. Tijdens de rondleiding horen we het verhaal van de grote 
zendingsmissie die Willibrord dreef. Het was Willibrords wens om het Evangelie te prediken aan de 
Friezen. In de herfst van 690 landde Willibrord met een aantal gezellen bij de Scheldemonding, de 
oude grens tussen Frankrijk en Friesland. Daar begon de kersteningsmissie van de Friezen, die 
zich hiertegen verzetten. Echternach werd zijn domicilie waaraan hij gehecht raakte. Hij wenste 
zijn bezit, dat hij verworven had, bij zijn dood aan de kerk en het klooster van Echternach na te 
laten. In de kantlijn van een kalender markeerde hij de belangrijkste data van zijn zendingswerk: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zijn aankomst in 690 en zijn bisschopswijding in 695, eindigend met de zin ‘in Dei nomine fe liciter’ 
(in de naam van God gelukkig). Hij stierf op 81-jarige leeftijd en werd op eigen verzoek begraven in 
Echternach. Heden ligt Willibrords graf in de crypte van de basiliek van de Abdij van Echtermach. 
De rondleiding eindigt in de Basiliek waar we afsluiten met het zingen van enkele psalmen.   ’s 
Middags reizen we terug naar Echteld waar we afsluiten met een heerlijk afscheidsdiner bij onze 
vertrouwde Oude Duikenburg. 
 
 
NB: Voor deze reis geldt een vertrekgarantie vanaf 80 deelnemers. 
 
Daar er na corona veel dingen anders zijn is het niet eenvoudig om de belangstelling 
voor deze reis in te schatten. We adviseren u dan ook niet met inschrijven te wachten;  
vol is vol. 
 
 
Onvoorziene wijzigingen van het reisprogramma voorbehouden. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reissom 5-daagse reis  € 829 p.p. 

 
Inbegrepen: 

• Comfort Class Touringcar met diensten van chauffeur (Joost van de Wetering en Johan Bok) 

• 4x overnachtingen in Hotel Deutscher Hof, Trier 

• Verblijf in een 2-persoonskamer met bad en/of douche en toilet 

• Verzorging op basis van volpension (ontbijt en diner en vanaf dag 2 iedere dag een lunchpakket) 

• Koffie met gebak op dag van vertrek 

• Vermelde excursies en bijbehorende entreegelden in het reisprogramma 

• Afscheidsdiner op dag 5 bij De Oude Duikenburg, Echteld 

• Reisinformatieboekje met o.a. tijdsplanning, te ontvangen ca. 10 dagen voor vertrek 

• Boekingskosten t.w.v. € 25 per boeking 
 
Niet inbegrepen: 

• Fooien, persoonlijke uitgaven en drankjes en niet genoemde entreegelden 

• Bijdrage Calamiteitenfonds (verplicht) (per boeking € 2,50)  

• Toeslag 1-persoonskamer € 129 
 
 

Hotel Deutscher Hof - Trier 

Hotel Deutscher Hof ligt midden in Trier. Alle keurig verzorgde kamers beschikken over douche en/of  
bad en toilet. Het hotel ligt op 10 minuten wandelen van de Moezel, de Römerbrücke en het 
stadscentrum. Het verblijf is op basis van logies en ontbijt. De diners vinden plaats op loopafstand van 
het hotel. Het familiehotel scoort hoog op service. Het avondeten wordt niet aangeboden in het 
arrangement van dit hotel. Daarom wordt het diner ’s avonds op loopafstand (ca. 10 minuten 
wandelen) van het hotel gefaciliteerd. 
 
 

Verzekeringen 

Via Goed Idee Reizen kunt u eenvoudig een annulerings- en/of reis-
verzekering afsluiten bij de Europeesche.  De kosten van een 
annulerings- verzekering bedragen 5,5% van de reissom. Over de premie 
van de annuleringsverzekering betaalt u 21% assurantiebelasting. De 
bijkomende poliskosten bedragen € 4,25. Een reisverzekering is vanaf € 
2,80 p.p. per dag (basisdekking Europa) De bijkomende poliskosten bedragen € 4,25. Via Goed Idee 
Reizen kunt u eenvoudig een annulerings- en/of reisverzekering afsluiten bij de Europeesche.  
 
 

 

 

 

 


