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‘De langste adem’ was het thema van de oecumenische
Pinksterdiensten in Hoofddorp. De corona-epidemie vergt inderdaad
een lange adem van ons. Maar ik moet zeggen: de kerken in Hoofddorp
blijken die adem te hebben. Het is hartverwarmend, zoveel als er
afgelopen jaar is gedaan – ondanks dat er ook veel moest worden
afgelast. Oecumenische hoogtepunten waren de Gebedsweek voor de
Eenheid, de oecumenische Pinksterdiensten en de toneelvoorstelling
‘Dwars door de Bijbel’. Ook de aankomst van de klimaatpelgrims in
oktober jl. vond ik een oecumenisch hoogtepunt, ook al hadden we
daar als Raad van Kerken niet veel bemoeienis mee.
Voor ons als Raad van Kerken was ook de avond met Christien
Crouwel, de secretaris van de landelijke Raad van Kerken, belangrijk. Zij
raadde ons aan om de oecumenische samenwerking vooral ook in hele
praktische samenwerking te zoeken: een inzameling voor de
voedselbank, een jongerenavond of een gezamenlijk kerkenpad. Zo
leer je elkaar op een mooie, praktische manier verder kennen.
Deze nieuwsbrief vertelt u wat er dit jaar allemaal op oecumenisch
gebied gebeurd is in de verschillende kerken van Hoofddorp. Het
maakt duidelijk hoe de Geest van God ons de adem en de kracht gaf
vol te houden en als mensen van God verder te gaan.
Voor komend jaar hebben we Miranda Klaver
uitgenodigd om op dinsdag 15 februari naar
Hoofddorp te komen (De Lichtkring, 20.00 uur).
Miranda Klaver is hoogleraar aan de Vrije
Universiteit en is gespecialiseerd in de Evangelische
beweging en de Pinksterbeweging. Zij zal ons
vertellen hoe in Nederland – en wereldwijd – deze
bewegingen de kerken en de gelovigen veranderen.
Ik hoop op een goede Advents- en Kersttijd voor u
en ik eindig met een strofe uit een Adventslied
(lied 286, Liedboek 2013)
Coen Wessel
Voorzitter Raad van Kerken Hoofddorp
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Dwars doorgaan
Het was me het jaartje wel voor Bezinning en
Verdieping. De aftrap van het seizoen 2020/2021
was in september 2020 in de Marktpleinkerk
(vanwege corona) met de voorstelling
“Schoppenvrouw” en de presentatie van het
najaarsprogramma. De periode daarna gingen door
corona de meeste activiteiten niet door en we
hebben er voor het eerst sinds jaren voor moeten
kiezen om het tweede deel van het programma,
voorjaar 2021, niet via de plaatselijke krant te
publiceren. Ook de folder kwam er niet. We
publiceerden dat halfjaar alleen op de site en via de
parochiebladen. Vergaderen deden we in deze tijd
via ZOOM, daar zorgde Aarnoud voor, waarvoor
dank!

Het gaat nog steeds met struikelen en weer
opstaan, want het virus plaagt ons nog steeds en
we zijn er nog niet mee klaar!
Maar er ís weer een programma opgesteld en een
advertentie gemaakt, en we gaan in december ook
weer aan de slag met een voorjaarsprogramma. Om
door te kunnen gaan moet je er soms wel eens
dwars door heen!

Aarnoud van der Deijl, Leo Mesman,
Marianne Bokhorst, Raminah van Eer en
Flora van der Staaij
Commissie Bezinning en
Verdieping Raad van Kerken
Hoofddorp,

Gelukkig hebben we onze veerkracht behouden en
zijn we het nieuwe seizoen 2021/2022 ingegaan
onder het motto ”DWARS” met als opening de
voorstelling Dwars van Kees Posthumus.
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Week van gebed voor eenheid van Christenen #blijfinmijnliefde
De Week van gebed werd
dit jaar voorbereid door
zusters uit de oecumenische
gemeenschap van
Grandchamps (Zwitserland).
Hoofdthema was de tekst:

Alle vieringen zijn, ivm corona, online gehouden. Al
komen we liever bij elkaar, het heeft wel geleid tot
een grotere deelname aan de vieringen, waarvoor
we dankbaar zijn.
Ons 10-jarig lustrum, een bijzonder lustrum, een
gezegend lustrum.

“blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen”
(Joh. 15:5-9)

Marieke Brown
Gebedskring PGHoofddorp

Voor de 10e keer organiseerde de Gebedskring
PGHoofddorp een bijeenkomst tijdens deze week.
Om diverse redenen werd dit een bijzonder
lustrum:
In 2020 vatte een aantal Christenen het plan op om
de Week van Gebed dusdanig te coördineren dat er
élke avond ergens in een kerk in de
Haarlemmermeer een gebedsbijeenkomst zou zijn.
Dit is gelukt, we konden elke avond gezamenlijk
bidden. Alle kerken volgden het algemene
programma waardoor er continuïteit was in de
vieringen. Op vrijdag hadden wij het thema ‘Liefde
tonen’ waar het lied “Toon mijn liefde’ perfect bij
aansloot. Een week lang bidden met andere
Christenen uit de Haarlemmermeer, wat een fijne
manier om de eenheid vorm te geven.

Week van Meer Gebed - Samen bidden voor de Haarlemmermeer
“Het gebed van een rechtvaardige
vermag veel, doordat er kracht
aan verleend wordt”.
Jakobus 5:16

plaatselijke garage voor het bedrijfsleven, bij
iemand thuis voor gezinnen.
De Gebedskring PGHoofddorp heeft de bijeenkomst
georganiseerd in de Marktpleinkerk waar we de
kerken in gebed aan God opdroegen.

Vanuit de bovenstaande belofte hebben we het
verlangen om als christenen uit de
Haarlemmermeer samen te bidden voor diverse
thema's. Dit hebben we gedaan op 6
aaneensluitende avonden (27 sept t/m 2 okt 2021),
op verschillende, bij het gebedsthema passende
locaties: Op het Herbert Vissers College baden we
voor het onderwijs, in een buurthuis voor de
politiek. In het Spaarne Ziekenhuis hebben we
gebeden voor de gezondheidszorg, in een

Op alle avonden was er een korte introductie,
gevolgd door gezamenlijk (hardop of stil) bidden.
Het was fijn om dit met andere Christenen uit de
Haarlemmermeer, uit diverse kerken, samen te
doen.
Marieke Brown
Gebedskring PGHoofddorp
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Eén sobere maaltijd in de veertigdagentijd
De Sobere Maaltijden
werkgroep organiseerde in
2021 één digitale sobere
maaltijd. Met de
medewerking van jongeren van Rotaract werd op
woensdag 24 maart soep thuisbezorgd. Diezelfde
avond verzorgde het Streamteam van de parochie
een uitzending van het programma in de
Doopsgezinde Kerk. Het programma werd
vervolgens door beamisten doorgezet naar KerkTV.
De inleiding van Ds. Thimm-Stelwagen was helaas
niet goed verstaanbaar. Deze inleiding is aan
belangstellenden nagezonden.

De werkgroep is inmiddels begonnen met de
voorbereiding van de Sobere Maaltijden 2022. Er
wordt vanuit gegaan dat de maaltijden weer op de
kerkelijke locaties kunnen worden georganiseerd.

De lezing van Kalle Bruzewitz van Stem in de Stad
was indrukwekkend. Heel duidelijk werd hoe de
pandemie vooral de meest kwetsbare mensen
raakt. De opbrengst van deze maaltijd was (voor
zover kon worden nagegaan) 202 euro voor Stem in
de Stad. www.stemindestad.nl

Lia Remmerswaal
Werkgroep Sobere Maaltijden Raad van Kerken

Luisteren naar Gods stem
Leren vanuit de Bijbel hoe je kunt groeien in
vertrouwelijke omgang met God.

keren en gingen in gesprek over wat ons het meeste
opviel en inspireerde.

In juni 2021 organiseerde de Gebedskring van de
Protestantse Gemeente een cursus van het
Evangelisch Werkverband: Luisteren naar Gods
stem. Voor de 15
deelnemers, afkomstig uit
verschillende kerken in de
Haarlemmermeer, werden
het, drie inspirerende
avonden.

We kregen uitleg wat ‘wandelen met God’, ‘de
werking van de Heilige Geest’ en het bijhouden van
een gebedsdagboek inhoudt. En hoe Gods stem te
herkennen. Met elkaar kwamen we tot verrassende
ervaringen, zoals God beleven in muziek, natuur, in
een droom of elkaar.
In kleinere groepen hadden we een moment van
stilte en gebed ter inspiratie wat we anderen
konden meegeven aan opbouw, troost en
bemoediging. Hieruit kwamen ‘ingevingen’ voort
die vaak aansloten bij de situatie van de ander.

Onder leiding van de
enthousiaste docente
Annet van Willigen
begonnen we elke avond
met luisterend Bijbellezen.
We lazen een
Bijbelgedeelte een aantal

Het was een fijne cursus waarin we met elkaar
deelden over ons leven met God en hoe we
hiermee aan de slag kunnen in ons eigen leven.
Marieke Brown, Agaath van Rooijen en
Anita de Vries
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Catechesegroep gehandicapten
In verband met corona
heeft de catechese
lange tijd stilgelegen.
Maar ondanks dat er
geen bijeenkomsten waren zijn we de deelnemers
niet uit het oog verloren. We hebben gezorgd dat
we in beeld bleven door een paar keer een attentie
bij ze langs te brengen.

vanuit de woningen toch wat moeite was met het
feit dat onze deelnemers niet de anderhalve meter
zouden houden.

Het eerste blok van het nieuwe seizoen (2021-2022)
hebben we helaas ook moeten cancelen, omdat er

Gerda van der Wal
Catechesegroep gehandicapten Hoofddorp

We zijn het tweede blok gestart en hopen tot het
einde van dit nieuwe seizoen door te kunnen gaan.
Iedereen keek er erg naar uit om weer te kunnen
starten.

Het jaar 2020 in de Doopsgezinde Gemeente
Corona, corona en nog eens
corona. Bij alles wat in de
gemeente werd gepland en
soms wel en soms niet
doorging moest rekening worden gehouden met
corona.
Vanaf maart mochten we helemaal geen diensten
meer houden en hebben we contact gehouden met
een wekelijkse nieuwsbrief. Per mail doorgestuurd
of gebracht naar de leden.
Toen duidelijk werd dat het allemaal langer ging
duren hebben we besloten om de diensten op te
nemen. Dit was een hele uitdaging maar het ging
elke opname beter. Het kostte veel tijd en energie
om dit voor elkaar te krijgen. Maar het werd zeer
gewaardeerd dat er een eigen dienst was die via
YouTube bekeken kon worden.

mogelijk was. Er waren Zoom-bijeenkomsten en we
konden een digitale kaars aansteken in de
adventtijd.
Even dachten we dat een kerstfeest misschien nog
door kon gaan en we versierden een prachtige
boom in de kerkzaal. Helaas was er 15 december
lockdown en moest alles toch weer digitaal.

In augustus namen we afscheid van onze
voorgangster Hedi Hegeman en ondertussen was
een beroepingscommissie aan de slag om een
nieuwe predikant te vinden.

De zusterkring en het jeugdwerk brachten tasjes
rond naar de leden met mooie teksten en wat
lekkers zodat we ons toch verbonden met elkaar
voelden.

We zijn heel blij dat dat allemaal gelukt is en dat we
per 1 september ds Akke-Clara Thimm-Stelwagen in
onze gemeente konden verwelkomen als nieuwe
voorgangster. Voor haar was het een hele opgave
om iedereen te leren kennen terwijl huisbezoek niet

Ivonne Blommesteyn,
secretaris Kerkenraad Doopsgezinde Gemeente
Hoofddorp
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Protestantse Gemeente Hoofddorp: de blik op de toekomst
Vorig jaar meldden we dat een
jarenlang traject van nadenken over
de toekomst was uitgemond in een
visiedocument ‘Kerken in de wijk, verbonden in
vertrouwen’. Dat document had twee speerpunten.

‘House of Joy’ op te richten: een ontmoetingsplek
voor vluchtelingen en mensen die hier al langer
wonen.
Verder hield architecte Liesbeth van der Pol een
vlammend en inspirerend pleidooi voor het
behouden van de Marktpleinkerk als kerk in het
centrum van Hoofddorp. Zij zag mogelijkheden om
deze te verbouwen tot een mooie centrale kerkplek
voor de toekomst. Een planvormingscommissie is
nu de mogelijkheden daartoe aan het verkennen.

In de eerste plaats zei dat document dat we
voorlopig de toekomst van onze drie
wijkgemeenten in de wijk zien liggen. Daar zit de
meeste energie en hopelijk leidt deze visie ook tot
extra elan en nieuwe initiatieven.
In de tweede plaats voorzagen we dat op langere
termijn een moment zal komen waarop we naar
een centrale plek toe zullen gaan. Het is daarom
goed om meer met elkaar te gaan samenwerken als
wijkgemeenten.

Op diaconaal vlak was het mooi om te zien dat de
SchuldHulpMaatje, een project waarin meerdere
kerken participeren, goed van de grond kwam.
Tot slot: nog meer mooi nieuws. We kregen een
nieuwe, enthousiaste jongerenwerker in de persoon
van Noud Fortuin.

In het seizoen dat achter ons ligt zijn die twee
wegen verder bewandeld. Allereerst kwam er een
regelmatig overleg tussen de drie wijkgemeenten.
Daaruit ontstond er het idee om in Hoofddorp een

Aarnoud van der Deijl
Algemene kerkenraad Protestantse Gemeente
Hoofddorp

De Lichtkring in het jaar onzes Heren 2020-2021
Ook voor de wijkgemeente De
Lichtkring stond het kerkelijk
jaar 2020/2021 onder invloed
van de perikelen van de
corona-epidemie. Dat leverde verschillende
opmerkelijke manieren van gemeente-zijn op. Er
was de beperkte mogelijkheid om in het gebouw
zelf aanwezig te zijn tijdens de vieringen – maar
gelukkig heeft de techniek geholpen. Veel
gemeenteleden maakten en maken gebruik van de
uitzending via de digitale snelweg. Hoewel het
zondagse kopje koffie dan ook tijdens of
aansluitend aan de dienst thuis kon
worden gedronken, werd het
gezamenlijke moment node gemist.
Onderlinge contacten werden
onderhouden door telefooncirkels of
‘groeten van …’ per post. In
bijzondere omstandigheden – en
met wederzijds goedvinden - was er

ook ruimte voor kleine pastorale momenten.
In de loop van het jaar versoepelde men de regels
en werd in de viering de aanwezigheid van 50 tot 70
gemeenteleden op anderhalve meter mogelijk. In
de vieringen voegden we interactieve elementen
toe als video met muziek en/of tekst, alsook vraag
en antwoorden met digitaal verkeer (lees apps). We
werkten verder aan onderdelen voor het
beleidsplan met als thema ‘Lichtkringen in de wijk’,
of hoe kunnen wij de omgeving van dienst zijn. Van
jaar tot jaar openden feestelijke startzondagen
2020 en 2021 het kerkelijk seizoen onder de blauwe
hemel, wolken en wind.
Kortom doorstarten en
uitbouwen onderweg naar de
toekomst van de Heer.
Els Stans,
scriba De Lichtkring
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Marktpleinkerk: Naar elkaar omzien
Het afgelopen jaar bestond
voor de Marktpleinkerk veelal
uit aanpassen en kijken naar
wat mogelijk is. Tegen alle
hectiek, beperking en verlies in, was een positieve
beweging zichtbaar. Die licht ik uit, als teken van
hoop.

Ook het stilleggen van de samenzang was een
voedingsbodem. Nieuw (voor)zangtalent van allerlei
leeftijd stond op en ook nu samenzang weer terug is
blijft een zanggroepje actief om met regelmaat
bijzondere vieringen te verrijken met een bijdrage.
Het zijn slechts enkele voorbeelden die ervan
getuigen dat gemeenteleden elkaar
(wijkoverstijgend) weten te vinden en de kerk weet
mee te bewegen op (crisis)ontwikkelingen in de tijd
en samenleving.

Toen fysiek vieren of samenkomen niet mocht was
online vieren een uitkomst. Menig jongvolwassene
vond echter moeilijk rust en ritme voor dit online
vieren. Daarentegen werd de waarde van het
samen afspreken, oplopen en meeleven
herontdekt. Letterlijk: er werd wekelijks gewandeld
in de Hoofddorpse parken. Er werd een creatief
project gestart, Round Robin, waarin men elkaar
bemoedigingen doorgeeft. En één en ander
beklijfde: een jongerengespreksgroep ontstond.

Inmiddels kijken we vooruit naar voorjaar 2022
waarin we een Passie Kunst in de Kerk project
opzetten. Als poging om Kerk naar Buiten te zijn en
tegelijkertijd als middel om elkaar als
gemeenteleden (nog) beter te leren kennen.
Arie de Winter, predikant Marktpleinkerk

De Ark op zoek naar veerkracht
‘Veerkracht’ was het jaarthema
van De Ark in het seizoen 20202021 en dat werd ook wel van
ons gevraagd.

2. Als corona vooral een wintervirus is, moeten we
onze activiteiten maar naar de zomer verplaatsen.
Zo hadden we ook in de zomer van 2021 weer een
concert, een gedichtenmiddag, een schilderkring,
een avond filosoferen voor dummies en avonden
over boeken.

1. Veel vieringen gebeurden online – gelukkig
steeds meer met interactie. We gebruikten
daarvoor de website mentimeter, maar ook
adventstasjes en stille-weektasjes waarin zaken
zaten waarmee mensen thuis konden meevieren.
We werkten weer met thema’s als: in de stal
(advent), zeven werken van barmhartigheid
(veertigdagentijd), vrede, dwarsliggers.

3. We gebruikten de lockdown ook voor
veranderingen aan ons interieur. Nadat vorig jaar al
ons liturgisch centrum was aangepakt, is er dit jaar
een deel van de kerkzaal omgeturnd tot
ontmoetingsruimte (én gezelliger én makkelijker
afstand houden dan in de hal) en momenteel wordt
de hal omgevormd van een wat rommelige en
onbestemde ruimte tot hopelijk een uitnodigende
hal.
4. We waren natuurlijk apetrots dat we in de Trouw
Duurzame 100 zomaar 22 plaatsen zijn gestegen
naar plek 75. We waren partner van het
klimaatalarm in maart. En hoogtepunt was dit jaar
de ontvangst van de klimaatpelgrims in oktober.
Ds. Aarnoud van der Deijl, predikant De Ark
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Dialoog in muziek
Helaas viel de 25e Dialoog in
Muziek midden in de
coronapandemie, waardoor
samen zingen nog steeds niet
toegestaan was. Dialoog 25 is dus uitgesteld naar
2022, in de hoop op betere tijden!

Inmiddels merken we dat veel koren er erg veel zin
in hebben: ze melden zich al spontaan aan! Op
zondag 23 januari 2022 hopen we Dialoog 25 –
extra feestelijk! – te kunnen houden.

De werkgroep: Flora van der Staaij, Marjolein Dijkstra, Els Nieuwenhuis, Antonet Jobse, Rien Wattel

Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer
Door de coronacrisis bleven onze activiteiten
beperkt tot de Schipholbrandherdenking,
contacten met partners en het werk van
friend4friend.
De ‘publieke’ Schipholbrandherdenking is in
2020 na 15 jaar afgesloten. Wel merken wij
dat nabestaanden en overlevenden rond 26
oktober, de datum van de brand, vaak naar
het monument gaan. Daarom leggen we daar als dagelijks bestuur elk
jaar bloemen en noemen de elf namen. Het was een klein kostbaar
moment, dat dankzij veel aandacht in de lokale pers een bredere
uitstraling had.
Als partner zijn we via de Oecumenische Stichting voor
Maatschappelijk Activeringswerk in Noord-Holland betrokken bij
friend4friend. Op 1 december 2020 ging friend4friend van start in o.a.
Amstelland en Haarlemmermeer. Friend4friend koppelt jonge
Nederlanders (16 – 27 jaar) aan jonge statushouders of kwetsbare
jongeren. Zij trekken een halfjaar gemiddeld 4 uur per week met elkaar
op in onderling contact en vrijwilligerswerk. Door samen iets te doen
leren jongeren, die elkaar anders niet zo snel ontmoeten, elkaar
kennen. Zo vergroten ze hun netwerk én hun blik op de maatschappij
en vrijwilligerswerk. friend4friend is een proeftuinproject van de
Maatschappelijke Diensttijd (MDT); de overheid financiert het.
In het Platform werken Haarlemmermeerse
Raden van Kerken, Humanistisch Verbond,
Moslimorganisaties, Amnesty International,
Caritas en Vluchtelingenwerk samen. De Raad
van Kerken van Hoofddorp wordt
vertegenwoordigd door Rien Wattel en
Leo Mesman.
Leo Mesman/Rien Wattel
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