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sobere maaltijd
verbondenheid
rond actueel thema

Waar?
Afhankelijk van de actuele
Corona-regels in maart:
Thuis en/of bij de
Marktpleinkerk, de
Doopsgezinde Gemeente,
De Ark, de Lichtkring, de H.
Joannes de Doper
parochie.

Wanneer?
Woensdag

24 maart 2021
18.15 uur tot 19.15 uur.

Hoe?
Vanwege de bijzondere
omstandigheden dit jaar wordt
de inleiding uitgezonden op
YouTube. Er is een
mogelijkheid om te chatten.
Door de medewerking van de
Rotaract jongeren kan de soep
worden thuisbezorgd.

Wat?
Een Sobere Maaltijd in de 40 dagentijd voor Pasen biedt een kans op bezinning. Na een
toelichting op een maatschappelijk thema delen we met elkaar een sobere maaltijd van soep
zonder vlees. Het bedrag dat u uitspaart door alleen soep te eten, doneert u aan een goed
doel, dit jaar het Aanloopcentrum van Stem in de Stad. Meer doneren? Graag! QR-code:
IBAN NL34 TRIO 0254656242 Stem in de Stad te Haarlem

Welk thema?
Het onderwerp van de Sobere Maaltijd is Stem in de Stad. Kalle Brüsewitz, coördinator van
het Aanloopcentrum van Stichting Stem in de Stad Haarlem verzorgt bij de Doopsgezinde
Gemeente de inleiding. Stem in de Stad zet zich in voor kwetsbare mensen die het moeilijk
hebben, in nood zijn en die niet altijd gehoord of gezien worden. www.stemindestad.nl
Deze inleiding is te volgen via YouTube en kerkTV op de gebruikelijke kanalen:
https://www.hjoannesdedoper.nl/soberemaaltijd (linkt automatisch door naar YouTube)
https://pghoofddorp.nl/media_lichtkring/lichtkring
https://pghoofddorp.nl/media_marktpleinkerk/marktpleinkerk
https://pghoofddorp.nl/media_de_ark/de_ark
U kunt via WhatsApp chat functie vragen stellen aan de spreker of uw mening geven. Die
worden dan meteen in de uitzending getoond en besproken. App naar: 023-5638145-.
(Appen naar dit 023 nummer werkt echt.)
Z.O.Z.

Bij de organisatie is rekening gehouden met de noodzaak tot afschalen vanwege Corona
maatregelen. Lees de volgende informatie daarom aandachtig door!
Aanmelden bij één kerkplek uiterlijk 18 maart 2021:

o De Doopsgezinde Kerk: jenddegroot@hotmail.com

tel 06 54 304 254

o De Marktpleinkerk: MPKsoberemaaltijd@gmail.com

tel 06 11 778 226

o De Ark: francescwdon@hotmail.com

tel 06 81 552 827

o De Lichtkring: pia.jonkman@ziggo.nl

tel 023-5652758

o De H. Joannes de Doper: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

tel 023 56 38 145

1. Naam/ Telefoonnummer/ Emailadres meldt zich aan met ………. perso(o)n(en)

2. Als de Corona maatregelen op 24 maart dit toestaan, kom ik naar mijn kerkplek om daar
mee te doen aan de Sobere Maaltijd. Maar als de maatregelen dit niet toestaan, wil ik
graag de soep thuis ontvangen. Woonadres mét postcode doorgeven.

3. Ik heb al besloten dat ik thuis via internet mee doe met de Sobere Maaltijd en wil de
soep graag thuis ontvangen. Woonadres mét postcode doorgeven.

4. Ik heb al besloten dat ik niet naar een kerkplek kom om deel te nemen aan de Sobere
Maaltijd. Ik doe thuis via internet mee met de Sobere Maaltijd en zorg zelf voor soep. U
mág zich aanmelden, maar het hoeft niet.

Voor actuele informatie over deze en andere activiteiten van de Raad van Kerken: www.kerkeninhoofddorp.nl

