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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 14 februari in het Parochiehuis 0 07 maart in de Marktpleinkerk 
0 21 februari in Het Brandpunt 0 14 maart in De Lichtkring 
0 28 februari in het Parochiehuis 0 21 maart in de Doopsgezinde gemeente 
 0 28 maart 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 2018.            
Alle maaltijden zijn van 18.15- 19.15 uur. Ruimte open om 18.00 uur.   
 

Woensdag 14 februari in het Parochiehuis, naast Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1073 

Onderwerp: Zambia Vastenactie  

In Mbala ondersteunt de Vastenactie een project van de Zusters van het Heilig Hart van 
Jezus en Maria. Het project helpt alleenstaande hiv-positieve mannen en vrouwen die 
arm zijn, en de verantwoordelijkheid hebben voor een groot gezin. Zij krijgen training en hulp om een klein 
bedrijfje op te zetten. Margot de Zeeuw van de Vastenactie heeft het project bezocht en vertelt ons erover. 
 
Woensdag 21 februari  in Het Brandpunt, Hoofdweg 770 

Onderwerp: Geloofsgesprekken 
Eén van de dingen die wij de afgelopen periode als Jop hebben georganiseerd, is een trainingsavond met als 
thema: “Praten over God, en zo”. Wat is nou een geschiktere plek om een (geloofs)gesprek te voeren dan aan 
tafel? Precies! Tijdens de sobere maaltijd zullen wij aan de hand van vragen/opdrachten met elkaar in gesprek 

gaan over geloven met je hart, je hoofd en je handen. Zo hopen we elkaar te begrijpen en te inspireren.  
 
Woensdag  28 februari in het Parochiehuis  

Onderwerp: Home-Start Haarlemmermeer 

Deze organisatie kan gezinnen met ten minste één kind tot veertien jaar een steuntje in de rug geven. Een 
vrijwilliger komt regelmatig bij het gezin, biedt ondersteuning bij de opvoeding en hulp bij praktische zaken. 
Home-Start wordt kosteloos aangeboden door Humanitas en Meerwaarde. Nynke Wijbenga en/of Bidi Stam 
komen vertellen hoe dat gaat. https://www.home-start.nl/pages/Home-start/Locatie?id=11661 
 
Woensdag 07 maart in de Marktpleinkerk, Marktplein 96  

Onderwerp: Jeugdland  
Jeugdland is een plek waar kinderen helemaal zichzelf kunnen zijn. Ze moeten in hun leven al best veel;  stil 
zitten, luisteren, zich aan regels en afspraken houden. Bij Jeugdland is daarom een heleboel mogelijk, maar niks 
moet. Het is belangrijk dat kinderen zelf dingen kunnen ontdekken en zelfredzaam zijn. Jeugdland is een 

avonturen- en bouwspeelplaats voor kinderen, waar niets moet en (bijna) alles mag. www.jeugdland.net 
 
Woensdag 14 maart De Lichtkring, Lunenburgdreef 70  

Onderwerp: Sociaal Makelaar Haarlemmermeer 

Vanuit de gedachte dat we elkaar kunnen helpen om dingen te voorkomen of voor elkaar te krijgen legt de 
sociaal makelaar contacten in de wijk en verbindt bewoners en organisaties met elkaar. Dit om stabiele 
netwerken in de wijk te krijgen zodat geen enkele (buurt) bewoner er alleen voor staat. Een sociaal makelaar 
van Meerwaarde komt hier over vertellen.   
 

Woensdag 21 maart  Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691 

Onderwerp:  Gered gereedschap 
Wereldwijd leven honderden miljoenen mensen in armoede. Gered Gereedschap zet zich in om de 
levensomstandigheden van die mensen te verbeteren. In de werkplaatsen van Gered Gereedschap wordt 
gebruikt gereedschap gesorteerd, opgeknapt en verzendklaar gemaakt voor projectpartners in 
ontwikkelingslanden. Piet Blaauboer komt  hierover spreken 
 
Woensdag 28 maart in De Ark, Muiderbos 36 

Onderwerp: God in supermarkt  
Wat bepaalt je koopgedrag in de supermarkt: je portemonnee, je gezondheid, het welzijn van de boer, het 
welzijn van het dier of het milieu? En wat als die botsen, bijvoorbeeld omdat dat biologische stukje vlees meer 
CO2 uitstoot dan die kiloknaller? Lastige keuzes soms. In de workshop ‘God in supermarkt’ kwamen ze 
gedurende twee avonden voorbij. Bij de sobere maaltijd een fast food-versie van 15 minuten. 
 

 

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 
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