
‘OECUMENISCHE REIS NAAR ROME’ 
‘In de voetsporen van Luther door Rome’ 
 
Een unieke reis voor katholieken en 
protestanten sámen! 
 
 
 
In het jaar 1511 bezocht Maarten Luther, 
in opdracht van zijn kloosterorde, Rome… 
Het bleek het begin van een reis 
die leidde naar het bekende moment in 1517 
waarin hij zijn 95 stellingen publiek maakte. 
Het startsein van de Reformatie… 
 
500 jaar later willen wij, in zijn voetsporen, 
Rome verkennen. 
Niet alleen zullen we de plaatsen waar Luther 

geweest is gaan zien, we gaan zeker ook op zoek naar de wortels van het 
christendom. We zien de oude mozaïeken, de fresco’s. We bezoeken de prachtigste 
en de oudste kerken, de basilieken en de huizen van de eerste christenen. Natuurlijk 
zien we ook alle bekende monumenten en gaan we op audiëntie bij de paus. 
 
Vertrek naar Rome:  maandag 2 oktober a.s. 
Terugkeer naar Amsterdam: zaterdag 7 oktober a.s. 
 
Gidsen: Pastor Rob Mascini, Rooms-Katholiek theoloog en Romekenner 
en  Dominee Sietse van Kammen, Luthers predikant  
 
Voorbereidings- en informatiesamenkomsten: 
 
zaterdag 24 juni 
De groei van het christendom in de stad Rome, de fresco’s, de mozaïeken, de 
kerkenbouw van de eerste eeuwen. In prachtige foto’s kijken we naar de wortels van 
ons geloof. Onder leiding van pastor Rob Mascini 
 
zaterdag 23 september 
Praktische informatie over de reis naar Rome 
Alle bijeenkomsten zijn van 10.00u-12.00 u in de Lutherse Kerk van Haarlem, 
Witte Herenstraat 22, Haarlem (niet ver van station; parkeergelegenheid in de grote 
garage op de Raaks). 
De bijeenkomsten staan open voor iedereen, ook voor hen die niet naar Rome gaan. 
 
Informatie: 
 
R. Mascini:  telefoon: 023-5291484 
  e-mail: robmascini@gmail.com 
 
S. van Kammen telefoon: 06-50641369 
  e-mail: s.vankammen@planet.nl 

mailto:s.vankammen@planet.nl


 
De reis wordt gefaciliteerd door de VNB, een erkende reisorganisatie die ons alle 
garanties geeft. Hier kunt u nadere info krijgen en zich ook opgeven. 
   Telefoon: 073-6818111 
   e-mail: info@vnb.nl 

website: www.vnb.nl 
http://vnb.nl/reis_boeking.aspx?reizID=1152 

 

Wees welkom in de Lutherse kerk… een oecumenische ontmoeting 
De kerk van Rome, zoals Maarten Luther die aantrof. 
 

Op zaterdagmorgen 24 juni bent u van harte uitgenodigd in de Lutherse Kerk van 
Haarlem. Daar zullen ds Sietse van Kammen en rk pastor Rob Mascini u vertellen 
over “De kerk van Rome, zoals Luther die aantrof”. We kijken naar prachtige foto’s 
van de stad Rome. En we gaan in gesprek over de oecumene. Wat bindt ons en wat 
scheidt ons? Hoe kunnen we de eenheid hervinden? 
Deze bijeenkomst is de tweede van meerdere ontmoetingen, uitlopend in – voor wie 
wil en kan - een unieke oecumenische reis naar Rome in de maand oktober. Ook als 
u niet naar Rome gaat bent u deze morgen dus van harte welkom. 
De reis naar Rome is van 2-7 oktober. 
De ochtend is van 10.00-12.00u in de historische Lutherse kerk aan de 
Witte Herenstraat 22 te Haarlem. 
Meer info kunt u krijgen bij de dominee en de pastor 
ds Sietse van Kammen 023-5351001 s.vankammen@planet.nl 
pastor Rob Mascini 023-5291484 robmascini@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het interieur van de historische Lutherse schuilkerk aan de 
Witte Herenstraat 22 te Haarlem 
 

http://www.vnb.nl/

