
Gebedswandeling, Gebedsweek voor de eenheid, Driebergen 2021. 
 
Bidden is bewegen, innerlijk, maar je kunt ook letterlijk in beweging komen door te 
wandelen of te fietsen. Het idee is dat er door de hele week op verschillende plekken 
gebeden wordt, zie kaartje. Op elke locatie is een gebedstekst te vinden. Vrij bidden met uw 
eigen woorden mag natuurlijk ook. U kunt zelf uw route bepalen die u langs één of 
meerdere plekken voert. Elke dat een plek bezoeken is ook een optie. Je kunt alleen 
wandelen, maar ook iemand uit nodigen om mee te gaan. En samen te bidden, in stilte of 
hardop. 
 
Onder het kaartje kunt u nog wat meer achtergrondinformatie over de gebedslocaties 
vinden. 
 
 
 
 

 
 
Bij navraag kon Koek en Ei zich er niet in vinden om gebedslocatie te zijn. Het 
gebed hangt op de linker deur van de Grote Kerk direct naast het terras van 
Koek en Ei. Vanwege corona mag u helaas geen plaats nemen op het terras. 
 
 
 



Informatie gebedslocaties 
 

Buitenplaats Broekbergen, Kloosterlaantje 1, 3972 GW Driebergen-Rijsenburg 
Broekbergen ligt op de overgang van het zand op de Utrechtse Heuvelrug en de broeklanden van 
de Langbroekerwetering in het Kromme Rijn-gebied. De buitenplaats maakt(e) deel uit van de 
Stichtse Lustwarande. Van 1875 tot 1996 was het een klooster ‘Arca Pacis’ (Ark van de Vrede) 
voor de Benedictinessen van het ‘altijddurende gebed’. Een mooie plek om te bidden. Er staan 
een paar bankjes. Broekbergen wordt nu bewoond door de familie Den Boon en zet zich in om 
Broekbergen weer mooi te maken (veel achterstallig onderhoud), voor hen, voor de 
gemeenschap en voor de komende generaties. Meer weten? Zie https://www.broekbergen.nl 
Een Mariabeeld uit het klooster staat nu bij de brievenbus achter Park Seminarie. 
 
Mariakapel, tuin van het parochiecentrum, Rijsenburgselaan 4, 3972 EJ Driebergen. Ingang naast 
de kerk. Een aantal jaren geleden is een schuur in de tuin van het parochiecentrum van St. 
Petrus’ Banden omgetoverd tot een intieme Mariakapel. Het is een mooie plek om tot rust te 
komen en je dagelijks leven even stil te zetten. Je kunt er bidden, een kaarsje branden en een 
gebed, bemoediging of gedachte in het intentieboek schrijven. En voor wie het niet kan laten, en 
je bent alleen, het zingt er heerlijk. 
 
Lourdesgrot, in het bos achter Park Sparrendaal aangeven met bordjes vanaf het fietspad dat 
achter Park Sparrendaal loopt. 
De Lourdesgrot is een copy van de grot van Massabielle aan de Gave bij Lourdes. Daar verscheen 
Maria in 1858 een paar keer aan de molenaarsdochter Bernadette Soubirous. In 1862 werd deze 
verschijning erkent en daarmee werd Lourdes een officiële bedevaartsplaats. De grot is 
waarschijnlijk rond 1900 gebouwd. Het bos behoorde toen tot het grootseminarie Rijsenburg. 
Nog maar 5 jaar geleden was de grot een hangplek voor jongeren en lag er vaak veel afval. In 
2016 is de grot door vrijwilligers opgeknapt en is er een nieuw Mariabeeld geplaatst (het 
originele beeld was gestolen). Nu weten vele Driebergenaren deze fijne plek te vinden om een 
kaarsje te branden, te bidden of wat in het boekje te schrijven. www.credopugno.nl 
 
Restaurant Koek & Ei, (geen officiële locatie, het gebed hangt op de linker deur van de kerk)  
U mag geen plaats nemen op het terras (vanwege corona) maar natuurlijk kunt uw wel nog wat 
lekkers halen. 
Koek & Ei is een bijzonder lunchrestaurant. Ze maken en serveren heerlijke biologische 
producten zoals koffie, huisgemaakte koeken en taart, en lunchgerechten, gegarandeerd vers. 
Koek & Ei onderscheidt zich niet alleen in het eten, maar ook door het bijzondere personeel en 
hun focus op het tegengaan van voedselverspilling. Met dit (on)beperkt houdbaar concept 
dragen ze bij aan een betere wereld, waarin oog is voor elkaar en de aarde. Een mooie plek om 
voor dit soort initiatieven wereldwijd te bidden. Trakteer u zelf op iets lekkers, en draag zo bij 
aan een mooie toekomst voor Koek & Ei. Bestellen kan ook: https://www.koekeneidriebergen.nl 
 
Parklaankerk, Parklaan 7, 3972 JX, Driebergen 
De Parklaankerk is een mooi klein bakstenen kerkje midden in een woonwijk en onderkomen 
van de vrijzinnige geloofsgemeenschap in Driebergen. Openheid, diversiteit, tolerantie en 
inspiratie, dat vindt u bij ons, staat op de website (https://www.parklaankerk.nl). ‘Wij houden 
van ruimte, van een sfeer van belangstelling en verwondering, van de inbrengt van ons eigen 
geloof en ongeloof in ons mooie kerkje waar traditie en toekomst elkaar ontmoeten. Op de trap 
of ergens in de tuin rondom (bij regen in het fietsenhok achter de kerk) vindt u vast een fijne 
plek om te bidden in de traditie van openheid en verwondering. 
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