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Gebedswandeling  door 
de Haveltermade in Meppel 

 
 

Met 12 aandachtspunten  
om voor te bidden 
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De suggesties om voor te bidden zijn met een handje aangegeven en af en toe ingevuld.  Voel u vrij om met een 
andere invulling te komen. 
 
Start bij de ingang aan de zijkant van de Kruiskerk. 
 
Als je met je rug naar de Kruiskerk staat,  zie je de Reigerflat met 22 appartementen voor beschermd wonen. 

 Dank voor de zorg die ze ontvangen en bidt voor hun gevoel van “erbij te horen” 
 
Loop  linksaf, Thorbeckelaan. Je passeert de Al Mohisien moskee. 

 Dat ze zich volwaardig Nederlandse burgers mogen voelen.  
 

 Ga aan het eind van de Schaepmansingel rechtsaf tot je aan je linkerhand een bordje ‘natuurpad’ ziet  
 

 
 
Het paadje is bedekt met boomschors en loopt langs het talud van de N375 .  Even verderop sta je oog in oog 
met de permacultuur-tuin, ecologisch opgezet  van de buurt, voor de buurt.  
 

 
 
Vervolg het pad links van de permacultuur tuin.  
Het einde van het pad gaat rechts iets omhoog. Vanaf daar zie je de Mackayschool liggen  

 Speciaal basis- en voortgezet onderwijs, leerlingen, ouders en leerkrachten. 
 
Steek over en neem het voetpad dat achter de school langs loopt. Het aflopende groene sedumdak op de 
lokalen zet ons stil bij de zorg voor ons en het ..... 

 Milieu 
 
Als je in de Aalbersestraat loopt zie je de Snip-flat, woonlocatie van Philadelphia. Hier wonen 21 mensen met 
een verstandelijke beperking. 

 Bidt voor hun zinvolle dagbesteding en de mensen die er werken. 
 
Loop linksaf en steek over zodat je op een pad komt langs het water. Je ziet de Pabo liggen . 
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Ook aan de  linkerkant een tandartspraktijk. 

 Medische zorg in Meppel 

  
Volg dit pad,  de Wold AA komt in zicht .      

  
Steek over en loop verder langs de G. Borgesiussingel. Je gaat achter de Pr. 
Beatrixschool langs verder richting Van Hogerdorpsingel en wel via het 
bruggetje over de Oude Vaart.  

 Het (christelijk) basisonderwijs 
 
 
We hebben al heel wat straatnamen gehad die ons herinneren aan 
staatsmannen uit vorige eeuwen  

  Politiek – gemeenteraad B&W Meppel 
 
Ga bij de Talmastraat rechts, je passeert wijkcentrum de Poele  

 Allerlei wijkactiviteiten 
 

Pinkstergemeente ‘de Levensrivier’ houdt er de zondagse diensten. 
We zijn weer bij de Kruiskerk. Lees de tegelteksten één voor één 
 
Het laatste aandachtspunt is het sportveld tegenover de kerk, waar in vakanties 
activiteiten worden aangeboden door  

 SiA – Sporters in Actie-  geloven & sport. 
 

 


