
HIKE 

ONTDEK 

GELOOF 

OP 

BEZINNINGSREIS 

 

 GELOOFSVERDIEPING 

 VERBROEDERING & OPBOUW 

 GENIETEN & ONTSPANNEN 

 

 VOOR JONG EN/OF OUD 

 VOOR KERKEN, KRINGEN of 

 VOOR JEUGDGROEPEN 

(ook voor kleine groepen of individuen) 

 

Voor meer informatie of vragen, neem gerust 

contact met ons op via: 

Internet: www.mountainmission.eu/NL 

Email: mountainmissionUK@gmail.com 

Whatsapp/Tel: 06-52312582 

Over Mountain Mission: 

Mountain Mission werd in 2017 gesticht door Simeon 
Calvert met als doel: het bereikbaar maken van afgelegen 
natuur voor onvergetelijke avonturen en levensbezinning 
voor een ieder. Juist midden in Gods schepping ver weg 
van de druk van het alledag, is rust, innerlijke vrede, en 
bezinning te vinden. Het is niet voor niets dat Jezus en 
andere Bijbelse grootheden vaak de bergen opzochten 
om tot God te naderen. Wij willen dit faciliteren zowel 

voor groepen als individuen voor geloofsopbouw en ter 
opbouw van Gods Koninkrijk.  

 

Ervaringen van eerdere deelnemers: 

“Geweldig hoe je in zo’n korte tijd weer prespectief krijgt 
op het leven en elkaar kan bemoeidgen en versterken!” 

“Heb erg genoten van de mooie tocht door de bergen in 
Schotland. Fysiek afzien, lol, en inspirerende nacht 

wildkamperen op hoogte. Binnen vier dagen de batterij 
weer helemaal opgeladen!"   

 

 

www.mountainmission.eu/NL 



Bezinningsreis 

samenstellen in 

3 stappen  

DOEL 

ACTIVITEIT MIDDELEN &      

INVULLING 

De ruige natuur van Gods schepping ingaan, 

jezelf uitdagen en de druk van alledag tijdelijk 

achter je laten… wij weten dat dit een recept 

is voor een open houding in geest en lichaam.  

Er zijn allerlei activiteiten mogelijk die passen 

bij de wensen en kwaliteiten van groepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele opties: 

- Natuurwandelingen door de Schotse Glens  

en bossen 

- De toppen bereiken in de bergachtige 

Schotse Hooglanden 

- Wildkamperen ver van gebaande paden 

- Kanovaren over de wateren van de Lochs 

- Of zelfs een ‘berg challenge’ uitproberen 

 

Zie onze website voor een overzicht van activiteiten:  

www.mountainmission.eu/NL/ 

Met welk doel willen jullie als groep op weg? 

Geestelijke verdieping, versterking van de 

groepsband, gerichte Bijbelstudie, … 

Het kan allemaal, en we zullen samen met jou 

een geschikt en ervaringsvol programma 

samenstellen 

 

Hoe lang en waar kun je heen? 

Ook hierin mag je je voorkeuren aangeven. 

Vaak wordt er gekozen voor een lang weekend 

(bijvoorbeeld vrijdag t/m maandag). Ook 

volledige weken zijn mogelijk. Accomodatie 

kan in een karaktervolle hut, een efficiënt 

hostel, een chique hotel, of in een tent midden 

in de natuur.  

We werken ook samen met lokale christelijke 

outdoor-organisaties, waardoor van alles    

mogelijk is.  

 

 

 

 

 

 

Wij verzorgen: 

- Gidsen en reisleiders 

- Reis– en activiteitenorganisatie 

- Accomodatie 

- Lokaal vervoer 

(Omdat we geen reisbureau zijn, kunnen we 

geen vluchten of bootovertochten regelen) 


