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Ook voor de Raad van Kerken was het seizoen 2021-2022 

een seizoen met verschillende gezichten. Opnieuw moesten 

veel van onze activiteiten afgelast worden vanwege de 

coronapandemie. De inval van Rusland in Oekraïne zorgde 

ook hier voor ontreddering, maar ook voor veel hulp en 

ondersteuning vanuit de kerken. Aan het einde van het 

seizoen waren we opgelucht dat we weer bij elkaar konden 

komen en vrijuit konden zingen. Met Pinksteren hebben we 

zo drie prachtige diensten gevierd rond het thema ‘Wind in 

de rug voor wie smachten naar gerechtigheid, voor wie 

zoeken naar vrede’. Al eerder, in maart, was professor 

Miranda Klaver naar Hoofddorp gekomen voor de 

Hoofddorpse Oecumenelezing. Zij vertelde over de 

Evangelische beweging, over de geschiedenis daarvan en 

hoe kerken in Nederland langzaam naar elkaar toegroeien. 

Daarnaast kwam het initiatief rond het ‘House of Joy’, een 

plek voor ontmoeting en taalles aan niet-Nederlanders, dit 

seizoen goed van de grond. 

Bijzonder aan de hulp aan Oekraïners was, dat het echt 

oecumenische hulp was. Christenen uit alle protestantse, 

evangelische en katholieke kerken uit heel 

Haarlemmermeer hielpen mee en leerden elkaar kennen. 

Dat belooft iets voor de toekomst. 

 

Coen Wessel,  

Voorzitter Raad van Kerken Hoofddorp 
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 Verbinding zoeken 
 

Het seizoen begon met de boeiende 

voorstelling ‘Dwars door de Bijbel’ van 

verhalenverteller Kees Posthumus. Met korte 

verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes 

over dappere doorzetters en dwarsliggers, 

nam hij ons in De Lichtkring mee op zijn reis 

door de Schrift.  

 

Ook dit seizoen konden we een najaars- en 

voorjaarsprogramma vol workshops, lezingen, 

gespreksgroepen en bijeenkomsten aanbieden 

Het aantal groepen in het najaarsprogramma 

werd echter sterk beperkt omdat er nog veel 

onduidelijk was over het verloop van 

lockdowns en andere coronamaatregelen. We 

vulden het programma gedurende het najaar 

en de winter. In het voorjaar kon gelukkig 

weer heel wat meer. Nieuw dit jaar was het 

Zomerprogramma speciaal voor iedereen die 

thuisbleef, gezelschap zocht of gewoon de tijd 

had.  

We plaatsten zoals ieder jaar twee 

advertenties in het HCNieuws, maar de 

gebruikelijke folders lieten we door de 

onzekere periode achterwege.  

Alle activiteiten werden gepubliceerd in kerkbladen 

en op de website. Aanvullingen in het programma, 

zoals nieuwe activiteiten en wijzigingen in data, 

konden door deze manier van werken meteen 

worden meegenomen en zo voorkwamen we ook 

dat er ‘oude’ folders rondzwierven. De vernieuwde 

nieuwsbrief van de Raad van kerken verscheen 

maandelijks met daarin alle actuele informatie over 

de groepen. Ruim 75 belangstellenden hebben een 

abonnement op deze nieuwsbrief en iedere maand 

komen daar nieuwe leden bij.  

Het aantal deelnemers aan een activiteit is heel 

verschillend. Soms is er slechts een enkele 

aanmelding, maar er zijn ook activiteiten die door 

velen bezocht worden. Groepen zoals ‘Samen in 

gesprek’ en de schilderkring, kennen zelfs een vaste 

kring deelnemers. Nieuwe belangstellenden zijn 

uiteraard ook van harte welkom. Vaak is aanmelden 

wel nodig.  

We merken dat men erg honkvast is als het om de 

deelname aan activiteiten gaat. Men bezoekt niet 

zo snel een andere dan de eigen kerk. In het 

komende jaar gaan we kijken hoe we dit kunnen 

doorbreken zodat we het thema van seizoen 

2022/2023 ‘Verbinding’ echt in praktijk kunnen 

brengen. 

 

Marianne Bokhorst  

Aarnoud van der Deijl  

Raminah van Eer  

Leo Mesman  

Flora van der Staaij  

Akke-Clara Thimm-Stelwagen 

Commissie Bezinning en Verdieping  

Raad van Kerken Hoofddorp 
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Weer zes sobere maaltijden in de veertigdagentijd 

In 2021 was er maar een 

sobere maaltijd, maar in de 

veertigdagentijd van 2022 

konden er weer zes sobere 

maaltijden plaatsvinden. Ze werden gehouden in 

het Parochiehuis (2x), de Doopsgezinde Vermaning, 

De Lichtkring, de Markpleinkerk en De Ark.  

De thema’s dit jaar waren: 

• Op weg naar Zero Waste.  

• Parochiële Caritas Instelling & Noodfonds 

Diakonie  

• Leprakolonie in Tanzania  

• House of Joy 

• Stichting Vier het leven  

• Groene Kerk/Energiebank.  

Tijdens de maaltijden werd er gecollecteerd voor 

het goede doel waarover gesproken werd. Een 

uitzondering vormde de avond over Zero Waste. 

Tijdens die maaltijd werd er gecollecteerd voor de 

Vastenactie.  

De inleidingen op de maaltijd konden via KerkTV 

worden gevolgd. Op alle kerkplekken werd ruime 

medewerking en gastvrijheid ervaren. 

Er zijn in totaal 165 gasten ontvangen en er is voor 

de verschillende goede doelen 1059 euro 

opgebracht. Het is de vraag of het aantal gasten zal 

gaan groeien naar vóór corona aantallen. De 

voorbereiding van de maaltijden in 2023 is gestart. 

Lia Remmerswaal 

Werkgroep Sobere Maaltijden Raad van Kerken

Activiteiten rond Oekraïne 

Meteen toen de oorlog uitbrak kwam het initiatief 

om gestrande Russische en Oekraïense 

vrachtwagenchauffeurs te helpen. Aan de 

Rijnlanderweg werd een steunpunt ingericht 

waarvandaan vrijwilligers tasjes met eten, drinken 

en scheergerei verspreid werden over 

parkeerplaatsen in West-Nederland. Ook zijn er 

vanaf de eerste oorlogsweek Vredesvespers 

gehouden in de Doopsgezinde Kerk, de H. Joannes 

de Doperkerk en De Ark. Ze zijn tot Pinksteren 

wekelijks doorgegaan. In november zijn deze 

Vredesgebedsdiensten hervat, maar dan 

maandelijks.  

Toen de eerste vluchtelingen kwamen hebben 

vrijwilligers dagelijkse spreekuren gehouden in 

twee hotels waarin de vluchtelingen werden 

opgevangen. Dat ging meestal om alledaagse zaken, 

zoals: hoe kom ik bij de dokter. Maar een luisterend 

oor was ook belangrijk. We hebben samenwerking 

met de Meerwinkel gezocht en zo konden we de 

vluchtelingen ook voorzien van allerlei spullen. In de 

zomermaanden hebben pastores uit 

Haarlemmermeer geprobeerd om een 

wekelijks spreekuur te houden in het 

community-centre dat voor de 

vluchtelingen was ingericht. Positief 

was dat we van gemeentelijke 

instanties zoveel medewerking kregen. 

We konden in het community-center 

zelfs een klein stiltecentrum met iconen 

inrichten. Op dit moment overleggen 

we met Oekraïners over verdere hulp 

en komt er een gezamenlijke 

Kerstviering.  

Coen Wessel
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Catechesegroep gehandicapten 

De mogelijkheid om 

bijeenkomsten te 

houden werd nog sterk 

bepaald door de 

coronamaatregelen. Blok 1 hebben we daarom 

moeten laten vervallen. Bij blok 2 hebben we één 

avond met elkaar kunnen stilstaan bij een aantal 

aartsmoeders en hebben we gekeken naar de 

stamboom van Jezus. Daarna moesten we de 

bijeenkomsten weer stoppen omdat 

groepssamenkomsten niet meer mogelijk waren.  

In januari is de vader van een van onze deelnemers 

en ook jarenlang de muzikale begeleider van onze 

avonden overleden. We hebben in de vorm van een 

kaart of condoleancebezoek aan zijn vrouw afscheid 

van hem genomen.  

Pas bij het vierde en laatste blok (maart en april) 

konden we weer bij elkaar komen. We hebben die 

avonden nagedacht over de reizen van Paulus. Op 

zondag 24 april was de afsluitende dienst in de R.K. 

Kerk.  

Op zaterdag 23 april hadden we ons uitje naar de 

Stal op de Kaag. Het was een mooie en gezellige dag 

met o.a. een boottocht en een lekkere maaltijd. 

Gerda is aan het einde van dit seizoen om 

privéredenen gestopt met deelname aan de 

begeleiding van de catechese. André Kastelein 

neemt de coördinatie over. In september zijn we 

weer begonnen met een nieuw seizoen. De 

begeleidende predikanten kiezen zelf een thema 

waar we het dat blok over gaan hebben.  

 

André Kastelein 

Catechesegroep gehandicapten Hoofddorp 

 

2022: Lustrumfeest! 

Eindelijk kon Dialoog in 

Muziek zijn 25e verjaardag 

vieren. In januari 2021 gooide 

corona roet in het feestmaal. Ook pogingen daarna 

strandden daardoor.  

Zondag 13 november 2022 lukte het eindelijk: met 

acht prachtige koren, in de vertrouwde volle 

Marktpleinkerk, heel feestelijk.  

In september 1996 begonnen we met Dialoog in 

Muziek, vanuit voorbeelden op de Duitse 

Kirchentag. Het sloeg 

meteen aan. We 

vonden Dialoog mooi 

passen bij de 

Gebedsweek voor de 

Eenheid. Dialoog werd 

voortaan de afsluiting 

daarvan. Wat is beter 

voor eenheid dan een 

veelkleurige dialoog? 

Tussen de 7 en 14 

Haarlemmermeerse koren zingen hun eigen lied, 

mannen-, kinder- en kerkkoren, vrouwen-, gospel- 

en close-harmonykoren, kamer- en oratoriumkoren. 

Elke Dialoog is dan ook een ratjetoe aan klanken. Zo 

werd het thema van Dialoog 25 ‘een muzikale 

ratjetoe’.  

Dialoog laat een vrolijk en gastvrij gezicht van de 

kerk zien aan Haarlemmermeer. 

De animo is groot, bij koren en publiek. Ook nu was 

er weer een nieuwe deelnemer. 

Financieel draait Dialoog op de 

deurcollecte. Dat lukt tot nu toe 

altijd. En niet te vergeten: de 

enthousiaste medewerking van 

Marktpleinkerkvrijwilligers.  

Niets staat dus Dialoog 26 in de 

weg, november 2023 of januari 

2024! 

Werkgroep Dialoog in Muziek, 

Flora Hoogenboom  

Rien Wattel (verslag)
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Parochie Joannes de Doper

Wij hebben een druk jaar gehad 

vanwege de coronacrisis en de 

oorlog in Oekraïne. Veel mensen 

vroegen onze aandacht, vooral 

de ouderen en kwetsbaren. Wij 

zijn blij dat wij samen met de Raad van Kerken een 

aantal keren vespers voor de vrede in Oekraïne 

konden organiseren. Samen met de Raad van 

Kerken stond onze kerk Oekraïnse mensen bij door 

het voeren van pastorale gesprekken. We gingen op 

bezoek bij de Oekraïense mensen in het hotel 

Avenue Beach en we zamelden spullen in om de 

mensen uit Oekraïne te helpen. Dat doen we nog 

steeds. 

De sobere maaltijden, in de vastentijd wekelijks op 

woensdagavond, worden nog steeds georganiseerd, 

maar er wordt gezocht naar meer vrijwilligers om 

dit goed te laten functioneren. Ook ‘Samen in 

Gesprek’ over verschillende onderwerpen gaat 

gewoon door. Een aantal keren werden in de 

Joannes de Doper taizévieringen gehouden. 

Met ons voedselbankproject gaat het goed. Dit jaar 

hebben we een buurtkastje gekregen. Op deze 

manier proberen we mensen in onze omgeving te 

helpen die wel wat hulp kunnen gebruiken. 

Op 13 november hebben we mensen uit Oekraïne 

uitgenodigd om met ons de oogstdankdag-viering 

samen te vieren. Het was een positieve, warme 

ervaring voor deze Oekraïense gemeenschap en 

voor onszelf.  

Ook dit jaar hebben we een oecumenische 

Pinksterviering in de Joannes de Doperkerk 

gehouden en ontvingen we ds. Arie de Winter. 

Albert Toppo is die dag naar de Marktpleinkerk 

geweest om daar samen voor te gaan met Wil Hand 

en Ineke Vries.  

Wij hebben nu drie eucharistievieringen in het 

weekend. Een keer per maand is er een 

familieviering, speciaal gericht op de kinderen en 

hun ouders. We hebben elke zondag om 12.00 uur 

een internationale viering in het Engels en de 1e 

zondag van de maand een Spaanstalige viering voor 

de Spaanstalige gemeenschap. Sinds dit jaar komt 

er op zaterdagochtend een gemeenschap uit Eritrea 

naar onze kapel.  

Onze focus voor de toekomst van de kerk is “voor 

iedereen en voor elkaar”. Daarom zijn wij bezig om 

extra gastvrij en verwelkomend te zijn naar mensen 

die voor het eerst naar onze kerk komen. Wij zijn 

ook bezig met geloofsvorming, bijbelse kennis, 

verdieping, een sterke gemeenschap bouwen, 

sacramenten toedienen en extra zorg voor de 

armen, eenzamen, ouderen en jongeren.  

Dit jaar is er in onze kerk een Alphacursus 

georganiseerd door vrijwilligers van onze parochie. 

Deze vrijwilligers volgen een opleiding tot catechist 

aan de Tiltenberg.  

Het KISI programma werd in Joannes de Doper 

georganiseerd voor 34 kinderen. Het was een leuke 

en leerzame week voor de kinderen uit Hoofddorp 

en Nieuw-Vennep. Ze waren blij en tevreden over 

dit programma. In december zal er nog een KISI dag 

worden georganiseerd.  

Beschikbaar zijn voor de gelovigen is heel 

belangrijk. Momenteel hebben wij weinig 

vrijwilligers die de ouderen kunnen bezoeken. Wij 

hopen in de toekomst meer vrijwilligers te krijgen 

om deze mensen te bezoeken en te helpen. 

Albert Toppo, pater SVD 
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Doopsgezinde Gemeente 

In 2022 begon onze eerste 

fysieke dienst weer 

voorzichtig op zondag 30 

januari. Hoe ontzettend fijn 

was dat. We konden weer 

samen luisteren, zingen en koffiedrinken na de 

dienst. Het bleef goed gaan en we gingen langzaam 

toe naar Pasen met de veertigdagentijd. Met een 

bijdrage van heel veel leden stelden we onze eigen 

40-dagen kalender samen.  Met Palmpasen hadden 

we weer een heus ontbijt met kinderen erbij en 

Oekraïense gasten. Het was supergezellig.  

Februari 2022 is de oorlog in Oekraïne begonnen. 

Doopsgezinden hebben rechtvaardige vrede hoog in 

hun vaandel staan. Hoe ga je om met deze oorlog 

als je als kerk geweldloosheid propageert. We 

hebben het er moeilijk mee. Wat kunnen we doen 

als kerk. We kwamen bij elkaar om een kaars aan te 

steken om onze solidariteit te betuigen. De RvK 

organiseerde oecumenische vredesvespers waar we 

naar toe konden. Inmiddels zijn er diverse acties 

ontplooid om toch als kerken een steentje bij te 

dragen aan de opvang van en steun aan de 

gevluchte Oekraïners. 

Inmiddels in november zijn alle activiteiten als 

zusterkring, quiltgroepen, cursussen en 

koffieconcerten weer in volle gang. We hebben zelfs 

weer een boekenmarkt gehad. Er zijn regelmatig 

exposities en concerten in de kerk.  

In corona-tijd hebben twee van onze leden zich 

bekwaamd in het filmen van de diensten. Dat geeft 

extra mogelijkheden, al zijn we nu met het filmen 

gestopt. Er komen weer net zoveel mensen naar de 

kerk als vóór de corona-tijd. Er is een beamer 

aangeschaft en geïnstalleerd in de kerkzaal.   

Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer 

Ivonne Blommesteyn 

secretaris Kerkenraad Doopsgezinde Gemeente 

Hoofddorp 
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Protestantse Gemeente Hoofddorp: verder bouwen 

Binnen de Protestantse gemeente 

Hoofddorp zetten we het afgelopen 

jaar verdere stappen op de weg die we 

het jaar ervoor waren ingeslagen.  

Dat betekent enerzijds een versterking van wat er in 

de drie wijkgemeenten gebeurt. De drie dagelijkse 

besturen van de drie wijkkerken spreken elkaar 

regelmatig in een zogenaamd ‘benen op tafel’-

overleg. Initiatieven als het Passieproject en House 

of Joy komen daar aan de orde. 

Daarnaast is er een intensief 

besluitvormingstraject gestart dat moet 

leiden tot een ingrijpende verbouwen van de 

Marktpleinkerk. We liften daarbij mee met 

het Trom-project in het centrum, zowel qua 

architect als qua procedures. We denken dat 

er een mooi ontwerp ligt voor de 

Marktpleinkerk, dat het gebouw nog 

beeldbepalender zal maken dan het al is. 

Bovenal wordt het kerkgebouw geschikt 

maakt voor de gemeente in de 

Marktpleinkerk, maar zal het ook een mooi 

centrum zijn voor Hoofddorpbrede 

activiteiten.  

Onze jongerenwerker Noud Fortuin verliet 

ons deze zomer alweer om zich te kunnen 

richten op zijn master theologie. We weten nog niet 

of en zo ja, hoe we deze vacature gaan vervullen. 

Ook onze communicatiemedewerker Marianne 

Bokhorst besloot weg te gaan om wat eerder van 

haar pensioen te gaan genieten. Gelukkig hebben 

we in de persoon van Simone Jongens een goede 

opvolger voor haar gevonden. 

Aarnoud van der Deijl  

namens het moderamen van de Algemene 

Kerkenraad  

 

Marktpleinkerk 

Als kernwoord voor het jaar 

2022 kies ik voor de 

Marktpleinkerk het woord 

Waardering. Nu de beperking 

van (de maatregels tegen) corona wegebt, ligt er 

een diepe glans van waardering over alles wat ooit 

zo gewoon leek. Samenkomen, zingen, musiceren, 

ontmoeten, geloofsgesprek voeren, broeder en 

zusters die zich inzetten voor pastoraat, beheer, 

jeugdwerk, diaconaat – het is niet nieuw, maar 

kreeg wel opnieuw betekenis. We waarderen het 

meer dan ooit tevoren. 

Dankbaar organiseren we acties en delen waar 

nood aan de man is. Oekraïners en mensen met 

hoge energiekosten zijn nieuwe doelgroepen naast 

bestaande aandachtsvelden als Voedselbank 

Haarlemmermeer, Prakkie Hoofddorp en Kerk in 

Actie. Dit is een beweging van kerken en 

gemeenten samen en de Marktpleinkerk doet er 

graag aan mee. Het lijkt erop dat door de crises van 

de laatste jaren we elkaar in Hoofddorp en 

Haarlemmermeer meer en meer vinden om samen 

op te trekken.                                         Lees verder---> 
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Vervolg Marktpleinkerk 

In het voorjaar 2022 was er een Kunst in de 

Marktpleinkerk project rond het thema ‘Passie’. 

Men leerde elkaar beter kennen en waarderen door 

het tonen van passie en kunde. Ook was het project 

een oefening in missionair zijn. 

Tekeningen, plannen en financiële onderbouwingen 

voor de aan- en verbouw van de Marktpleinkerk 

bepaalden menig agenda. Ook hierop is het begrip 

 

 

waardering van toepassing omdat er veel tijd, 

aandacht, geld en liefde ingestoken wordt.  

Het jaar 2023 zal een rommelig en stoffig jaar 

worden wanneer de bouwplannen in uitvoering 

gaan. Maar vanuit het perspectief van waardering 

zijn we vol goede moed en vertrouwen dat uit stof 

iets moois zal rijzen. 

Arie de Winter, predikant Marktpleinkerk 

 

De Lichtkring in 2022 

Het jaar 2022 stond nog in het 

teken van nabeschouwing op 

corona met het accent op wat 

het heeft toegevoegd aan 

inzichten. Gelukkig beschikt De Lichtkring al enige 

tijd over een digitaal instrument waarmee de 

thuisblijvers de vieringen toch konden volgen.  

Beperkingen als afstand-houden en lied-spreken 

werden in september van 2022 ingehaald door een 

verantwoord ventilatiesysteem. Dat leverde toeloop 

en nieuw gezang op. De digitale uitzendingen 

blijven – met goede kijkcijfers – maar het aantal 

kerkgangers loopt ook nog op.  

Kleine initiatieven uit het project’ betrokken 

geloofsgemeenschap’ kregen vorm: een app-groep 

met wekelijkse bemoedigende teksten, een 

leesgroep rond Genesis. 

De samenwerking tussen de wijkgemeenten van de 

PGH zocht haar weg: in een geslaagd 

zomerprogramma, gezamenlijke zomerdiensten, 

ontmoetingsbijeenkomsten en in meegroeien in de 

‘herbouw’ van de Marktpleinkerk.  

De dienst aan de wereld vond vooral vorm in de 

gevraagde en spontane acties bij de komst van 

gevluchte Oekraïners en gestrande chauffeurs uit 

Oost-Europa. Met de burgerlijke overheid en leden 

van verschillende geloofsgemeenschappen uit de 

regio kon adequaat hulp geboden worden bij 

huisvesting en wegwijs worden in Nederland. 

En het voedselkastje aan de buitenmuur van De 

Lichtkring bewijst haar noodzaak. De diaconie blijft 

oproepen het ‘magazijn’ te blijven bevoorraden. 

Het kalenderjaar 2022 loopt ten einde, het kerkelijk 

jaar 2023 is begonnen, in alle jaren onzes Heren zijn 

wij als gemeente op weg naar de toekomst van het 

koninkrijk van de Eeuwige. 

 

Janneke de Mos, 

namens wijkkerkenraad De Lichtkring 
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De Ark: dwarsliggers 

Na opnieuw een winter in 

lockdown, konden we gelukkig 

in het voorjaar weer mensen 

ontvangen in de vieringen. 

Onze ervaring is, zoals bij veel andere kerken, dat 

voor veel mensen de kerkgang na corona uit het 

systeem verdwenen lijkt. Daar staat tegenover dat 

de som van de mensen die komt en van hen die 

online kijkt, nog altijd hoger ligt dan het aantal 

mensen dat voor corona naar de kerk toe kwam. 

We sloten in de vieringen aan bij het thema van de 

Raad van Kerken ‘Dwars’. Veel dwarsliggers 

passeerden in de vieringen de revue: van Dorothy 

Day en paus Franciscus tot Bertha von Suttner in de 

vredesweek en Vincent van Gogh in de 

veertigdagentijd.  

 

We zetten verdere stappen om ons kerkgebouw 

geschikt te maken voor een breder gebruik. We 

hopen dat ons kerkgebouw op die manier onszelf 

en partners van buiten uitnodigt om samen te 

werken. Tijdens een heimiddag in mei werd dat 

verlangen onder de aanwezige Arkers breed 

gedeeld. 

De zomeractiviteiten zijn een blijvertje gebleken: de 

zomer zat weer vol met een schilderkring, 

gedichtenmiddag, excursie en concert. 

We verloren weliswaar na drie jaar onze plek in de 

Trouw Duurzame 100, maar de Energiebank (ooit 

gestart vanuit De Ark) maakte door de energiecrisis 

wel een enorme groeispurt door.  

Aarnoud van der Deijl, predikant  

oecumenische kerkgemeenschap De Ark
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Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer in 2021-2022 

De twee hoofdtaken van het 

Platform zijn de herdenking van 

de Schipholbrand uit 2005 met 

het noemen van de namen van 

de elf omgekomenen, elk jaar 

op 26 oktober, en werken aan meer begrip bij 

Haarlemmermeerders voor statushouders en 

asielzoekers.  

Daartoe werden elk jaar twee of drie activiteiten 

georganiseerd: thema-avonden rond een boek of 

film of met politici, zoals rond verkiezingen, en een 

wandeling door Haarlemmermeers geschiedenis met 

oude en nieuwe Haarlemmermeerders. Corona 

maakte het niet mogelijk die tweede taak uit te 

voeren.  

De Schipholbrandherdenking bij het monument in 

Oude Meer gebeurt sinds 2020 in kleine kring. 

Overlevenden en nabestaanden gaan vaak die nacht 

daarheen en vinden dan bloemen en kaarsen bij de 

naampaaltjes. Ook in 2021 en 2022 is die 

doorgegaan met een delegatie van het Platform. 

Er was een nieuwe actie: op 10 december 

organiseerden we #groenlicht in Hoofddorp. De 

Marktpleinkerk en de Joannes de Doperkerk, waar 

een vesper was, deden mee. Het was een landelijk 

protest tegen de pushbacks van vluchtelingen in 

Europa. Aan de Pools-Wit-Russische grens hangen 

bewoners een groen licht voor hun deur als ‘hier 

ben je welkom’.  

Het Platform is een samenwerking tussen o.a. drie 

migrantenorganisaties, Amnesty Haarlemmermeer 

en kerken. Hans Bruijnzeels, Leo Mesman, Wim Piels 

en Rien Wattel vertegenwoordigen de Raad van 

Kerken Hoofddorp. 

Rien Wattel, secretaris/PR Platform 


