
OVERZICHT MAALTIJDPROJECTEN AMERSFOORT  

Versie oktober 2017 (samenstelling Joke Koolhof, diaconaal opbouwwerker PGA dowamersfoort@solcon.nl) 

Diaconaal Aan-

dachts Centrum 

Zuidsingel 5 Het hele jaar door, elke 1ste en 3e donderdag van de maand een gratis maaltijd om 12.30u: koffie vanaf 11.00u. Er 

wordt een tweegangenmenu geserveerd. U hoeft zich niet van tevoren op te geven.                                                       

Contactpersoon: Rita Eijkelenboom, tel 0613566264.   

De Brug / De 

Bron / Wijkher-

berg 

Klokhuis, 

Weberstr. 2 

 

De 1ste en 3e dinsdag van de maand om 17.30u eten. Vanaf 17.00u koffie. Voor €5,00 wordt een driegangenmenu 

geserveerd en koffie of thee. Max. 30 gasten. Graag van tevoren opgeven bij Riet Roos, tel 0334621282 of Ina Prinsen, 

tel 0334756815 

Emmaüskerk Noorderwierweg 131 De 1ste maandag van de maand (m.u.v. aug.) kunt u om 17.30u eten. Voor €2,50 wordt een tweegangenmenu geserveerd. Reserveren vooraf 

niet nodig. Contactpersoon: Hanneke van den Hoek, tel 0334622735. 

De Hoeksteen Klaartje Donzepad 59 Op de 2e donderdag van de maand kunt u het hele jaar vanaf 18.00u eten. Er wordt een driegangenmenu met thee of koffie geserveerd voor 

€4,50. Vóór woensdag 12.00u opgeven bij Corien Koele, tel 0334758531. Maximaal 30 personen. 

De Bron Vogelplein 1 Laatste woensdag van de maand (m.u.v. juni, juli en augustus) kunt u om 18.00u eten. Er wordt voor €4,00 een driegangenmenu geserveerd 

met thee of koffie. Maximaal 60 personen. Tijdig opgeven bij Hennie Wulfers, tel 0334726137 of via henniewimwulfers@gmail.com.                   

De winst gaat naar goede doelen. 

Inloophuis Schothorst Batostraat 2 Elke 2e dinsdag en elke 4e woensdag van de maand kunt u om 18.00u eten. Drankje vooraf om 17.30u. Er wordt voor €4,50 een               

twee/driegangenmenu geserveerd met thee of koffie. Maximaal 16 gasten. Opgeven bij Hanneke den Hoed, tel 0337522588 of 0334801902. 

Inloophuis de  

Ontmoeting 

De Bekroning 2 De 1e en 3e dinsdag van de maand (in juni, juli en augustus alleen de 1e dinsdag), kunt u om 17.45u eten. Er wordt voor €5,00 een                   

tweegangenmenu geserveerd met thee of koffie na. Tijdig opgeven bij Jacqueline Groeneweg of Sandra van der Werf, tel 0334562805                                 

of via inloophuis@hetnet.nl. Er kunnen maximaal 15 gasten eten. 

Adventkerk Ringweg Kruiskamp 74 De 3e woensdag van de maand (m.u.v. juni, juli en aug.) om 18.00u gratis eten. Vanaf 17.30u binnenlopen. Keuzemenu met thee of koffie.    

In juni is er een BBQ en in december een kerstdiner. De doelgroep is wijkbewoners en gemeenteleden. Contactpersoon: Mirjam v.d. Wal, tel 

0334759315. www.adventkerk-amersfoort.nl. 

Johanneskerk Westsingel 30 Iedere 1ste vrijdag van de maand om 17.30 voor €5,00 een eenvoudige maaltijd met spirituele tint. Koffie en thee na.                                  

Graag opgeven via  johannesmaaltijd@hotmail.com. Iedere 2e vrijdag van de maand vanaf 18.00 Super Trek voor 18-25 jarigen.                                                        

Voor €3 –5 ,00 eten met programma en borrel. Opgeven kan tot de avond ervoor via maaike_25@hotmail.com. 

Nieuwe Kerk Leusderweg 110 Elke 1ste maandag vd maand (m.u.v. aug.) om 18.00 voor €3,50 een driegangenmenu met thee of koffie. Nieuwe gasten van harte welkom. 

Maximaal 75 gasten. Alle donderdagen om 1830u voor €5,00 een maaltijd voor twintigers en dertigers. Voor beide maaltijden kunt u zich 

opgeven bij Koos van Noppen, tel 0626663023. 

Fonteinkerk Robert Kochstraat 2-4 3e vrijdag van de maand (m.u.v. juli en aug.) kunt u vanaf 17.30 eten. Voor €3,50 een twee/driegangenmenu met drankje vooraf en koffie of 

thee na. Graag opgeven bij Irma Kors, tel 0616684114 of weenink-kors@planet.nl. Maximaal 50 gasten. 

Leger des Heils A. Schweitzersingel 69 Iedere 1ste dinsdag van de maand wordt er een lunch geserveerd om 12.30u. Toegang gratis. Wel graag opgeven, tel 0334619650. 


