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sobere maaltijden 
ontmoetingen 
gesprekken rond actuele thema’s 

 
 
Waar? 
Verspreid over Hoofddorp. 
In verschillende kerkplekken. 
Zie overzicht van plaatsen en 
onderwerpen aan ommezijde. 

 

 
 
Wanneer? 
In de 40-dagentijd naar Pasen. 
Op woensdagavond van  
18.15 uur tot 19.15 uur. 
Om 18:00 uur gaat de ruimte 
open. 

 

 
 
 
Wie? 
Je kan alleen naar zo’n maaltijd 
komen (want je maakt 
gemakkelijk contacten), maar 
natuurlijk ook met je hele familie, 
met kennissen of  buren.  
Ook kinderen en jongeren zijn 
hartelijk welkom! 

 

Wat? 
Een sobere maaltijd met een inleiding en gesprek over een maatschappelijk onderwerp. 
Na een korte meditatieve tekst is er een inleiding van 10 tot 15 minuten. Dan volgt de maaltijd. 
Afgesloten wordt met reacties op de inleiding en beantwoording van vragen. 
Mensen die dat willen kunnen daarna een korte vesper of viering bijwonen. 
 

De maaltijden bestaan uit (o.a. vegetarische) soep en brood. Na afloop wordt een bijdrage gevraagd 
(in principe het bedrag dat wordt uitgespaard door niet thuis te eten) en is bestemd  voor het doel 
waar over gesproken is, of een ander belangrijk doel. 
 

Zo’n maaltijd is een goede gelegenheid om je te bezinnen op welke bijdrage je kan leveren aan een 
leefbare samenleving. Het geeft gelegenheid om met anderen daarover van gedachten te wisselen 
en ervaringen te delen. Het is ook een mooie gelegenheid om mensen, die je soms alleen maar in de 
buurt ziet of in de kerk, te ontmoeten. 
 
 

Opgeven via het strookje of  telefonisch van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur: 023-5638145 bij het 
parochiesecretariaat of  per e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl  Uiterlijk op de maandag voor de 
maaltijd. Het overzicht van avonden en onderwerpen staat aan ommezijde. 
Streep daar aan, aan welke maaltijd(en) u deelneemt. Handig om in huis op te hangen! 
 

 
------------------------Meedoen? Opgavenstrookje-------------------------- 

Ondergetekende geeft zich, door het hokje voor de datum aan te kruisen, op voor de volgende 
vastenmaaltijd(en): 
0 01 maart in het Parochiehuis 0 22 maart in de Marktpleinkerk 
0 08 maart in De Lichtkring 0 29 maart in Het Brandpunt 
0 15 maart in de Doopsgezinde kerk 0 05 april in het Parochiehuis 
 0 12 april in De Ark 
Naam:……………………………………………  

Adres:……………………………………………..  Aantal personen…………………………………… 
Inleveren bij eigen kerkgelegenheid of  parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp, email: 
secretariaat@hjoannesdedoper.nl of telefonisch van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur: 023-5638145
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Overzicht Sobere maaltijden in de Veertigdagentijd van 2017.            
Alle maaltijden zijn van 18.15- 19.15 uur. Ruimte open om 18.00 uur.   
 

Woensdag 01 maart in het Parochiehuis, naast Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1073 

Onderwerp: El Salvador Vastenactie  

In San Salvador de hoofdstad van El Salvador gaan de wijken Apopa en Mejicanos gebukt  onder extreem veel 
geweld door criminele bendes, de ‘mara’s’. De bendes werven actief leden onder kinderen en jongeren. Een 
medewerker van Vastenactie, die pas het project in San Salvador heeft bezocht, vertelt deze avond hoe 
jeugdcentra de kinderen helpen een goed bestaan op te bouwen buiten de bendestructuren en hoe ze zelf de 
situatie van deze kinderen heeft ervaren. 
 

Woensdag 08 maart in De Lichtkring, Lunenburgdreef 70  

Onderwerp: Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)  

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Samen met  de 
gemeente wordt gekeken wat men zelf kan regelen en of er algemene voorzieningen zijn die  kunnen helpen. 
Als hiermee het probleem nog niet is opgelost wordt gekeken of een WMO voorziening een oplossing biedt. 
Iemand van de Gemeente Haarlemmermeer komt hierover vertellen.  
 

Woensdag  15 maart Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691  

Onderwerp: Stichting Jarige Job 
Ieder kind wil een cadeautje als hij/zij jarig is. Ieder kind wil op de basisschool trakteren bij zijn/haar verjaardag 
en wil een partijtje geven. Dit is echter niet voor ieder kind weggelegd omdat daar niet altijd geld voor is.  
Stichting Jarige Job helpt met het regelen van alle praktische zaken om van de verjaardag toch een feest te 
maken. Fleur de Wit komt hier over vertellen.  
 

Woensdag 22 maart in de Marktpleinkerk, Marktplein 96  

Onderwerp: Roads  

Bij Roads draait het om meedoen in de maatschappij, werken aan herstel en/of terugkeer naar werk. Zij 
begeleiden mensen met lichte tot zware psychische aandoeningen, justitiële of verslavingsachtergrond naar 
dagbesteding en werk. Roads organiseert ook activiteiten vanuit diverse buurthuizen in Amsterdam, Haarlem 
en de Haarlemmermeer. Anderen ontmoeten, samen bezig gaan en eropuit zijn: daar gaat het om.  
 

Woensdag 29 maart in Het Brandpunt, Hoofdweg 770 

Onderwerp: Geliefd kind 

Dit jaar ondersteunt Jop Hoofddorp het project van Kerk in Actie Mwana Ukundwa, opvang en scholing voor 
weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa betekent ‘geliefd kind’. Tijdens deze maaltijd willen we graag 
nadenken over kansen voor kinderen over de hele wereld en specifiek in Rwanda. Iemand die het project 
bezocht heeft, komt een verhaal vertellen over de kinderen die ze daar heeft mogen ontmoeten. Iedereen is 
van harte welkom en in het bijzonder de kinderen en jongeren!  
 

Woensdag 05 april  in het Parochiehuis, naast Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1073 

Onderwerp:  Eenzaamheid 
In de huidige ‘participatiesamenleving’ zouden mensen meer voor elkaar zorgen, opvallend genoeg zijn er 
tegelijkertijd veel overheidsinitiatieven om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Deze 
overheidsinitiatieven lijken niet te werken.  Wat helpt wel? Voor haar studie Geestelijk Pastoraal Werk schreef 
Annemarie Gerritsen een scriptie over “Eenzaamheid bij ouderen”. Zij komt uitleggen hoe eenzaamheid kan 
ontstaan, welke gevolgen het kan hebben en wat je er tegen kan doen, of in ieder geval moet nalaten 
 

Woensdag 12 april in De Ark, Muiderbos 36 

Onderwerp: Energiecafé 
In samenwerking met De Ark en het NMCX -  Centrum Voor Duurzaamheid, worden een aantal keren per jaar 
Energiecafés georganiseerd.  De wijkbewoners van Overbos kunnen daar informatie krijgen en praktische tips  
om snel en eenvoudig energie te besparen. Jorrit Leyting van het NMCX  komt ons hierover vertellen. 

 

Opgave via het strookje/telefonisch/email zoals aangegeven op ommezijde. Streep op deze 
kant aan voor welke maaltijden opgave is gedaan! Opgave kan uiterlijk tot en met de 

maandag voor de betreffende maaltijd. 
Voor informatie over deze en andere activiteiten van de Raad van Kerken: www.kerkeninhoofddorp.nl 

http://www.kerkeninhoofddorp.nl/

