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Zomer 2022
‘Dwars’
Slavernij-tentoonstelling
Gedurende de gehele maand juli is er, aansluitend aan Keti Koti, in De Ark een tentoonstelling te zien
over de rol die kerken in de slavernij hebben gespeeld. Deels negatief in de zin van het bieden van
rechtvaardiging en deels positief in de zin dat het verzet ertegen ook uit kerkelijke kring – denk aan
Nicolaas Beets – kwam.
Op momenten dat De Ark geopend is, is de tentoonstelling te zien.
De officiële opening is op zondag 3 juli om 11.45 uur.

Orthodoxe kerken in het oosten
We zien in de oorlog die in deze maanden zo veel verwoesting en verdriet brengt, de orthodoxe kerk
een grote rol spelen. We zien een patriarch die wapens zegent en president Poetin steunt in zijn
strijd. Wat is de orthodoxe kerk voor een kerk? Hoe is haar geschiedenis? Haar liturgie en theologie?
Haar hiërarchie? En hoe is het mogelijk dat deze kerk zo’n politieke rol speelt?
Avond met theoloog Rob Mascini.
Aanmelden: Secretariaat RK Joannes de Doperkerk, secretariaat@hjoannesdedoper.nl of
tel. 023 563 81 45
Datum en tijd: maandag 4 juli, 19.30 uur
Plaats: Parochiehuis, Kruisweg 1073, Hoofddorp

Koffieochtenden in de zomer
In De Lichtkring zijn er in de zomer speciaal koffieochtenden op donderdagochtend 14, 21 en 28 juli,
4, 11, 18 en 25 augustus. Steeds tussen 10.00 en 12.00 uur.

Zomerwandeling
Boekwinkel Het Kruispunt organiseert een zomerse wandeling op vrijdagavond 8 juli. We starten om
17.30 op met een warming up op het labyrint in de Bijbelse tuin, waarna we met elkaar soep en
brood gaan eten in Het Fundament.
We lopen door de natuur naar het Haarlemmermeerse Bos. We sluiten deze activiteit af rond 22.00
in Het Fundament.
Graag aanmelden voor de wandeling bij Boekwinkel Het Kruispunt, in verband met het maken van de
soep. Voor de onkosten vragen we een bijdrage van 5 euro.
Boekwinkel Het Kruispunt 023 561 73 92 of info@boekwinkelhetkruispunt.nl.

Running dinner
Op vrijdag 8 juli is het zo ver: een running dinner – door veel mensen gemist tijdens corona. De
formule? Samen beginnen in De Ark en dan langs drie adressen fietsen of rijden om drie gangen te
nuttigen. Het gaat niet om culinaire hoogstandjes (al zijn die ook niet verboden), maar vooral om de
gezelligheid. Als je in staat bent om een bak ijs te openen voor het nagerecht, kun je al meedoen. Het
zou mooi zijn als mensen van verschillende kerken hieraan meedoen, zodat we daadwerkelijk elkaar
over de kerkmuren heen kunnen ontmoeten.
Aanmelden uiterlijk 1 juli bij: ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl.
Datum en tijd: vrijdag 8 juli, aanvang: 17.30 uur
Start bij De Ark

Tentoonstelling Van God Los
Ga je mee naar de tentoonstelling ‘Van God Los’;
over de onstuimige jaren zestig in het Museum
Catherijneconvent in Utrecht?
Op initiatief van Jannie den Heeten gaan we met
elkaar op woensdag 13 juli deze tentoonstelling
bezoeken. We vertrekken om 09.38 uur van station
Hoofddorp. Op Schiphol stappen we over op de
intercity naar Utrecht. Afhankelijk van het weer
wandelen we vanaf station Utrecht naar het museum
(18 minuten) of we pakken de stadsbus. Iedereen
zorgt zelf voor een trein- en toegangskaartje museum. Vergeet niet je museumjaarkaart mee te
nemen, of ander kortingsbewijs.
We sluiten het bezoek af met een kopje koffie/thee o.i.d. Een prima moment om nog even na te
praten over de tentoonstelling. Daarna gaat we weer huiswaarts.
Voor meer informatie over de tentoonstelling: catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/jaren-zestig/
Aanmelden en info: Agaath van Rooijen, tel. 06 421 896 49 of via e-mail: jb.van.rooijen@quicknet.nl)
Datum en tijd: woensdag 13 juli, vertrek om 09.38 uur van station Hoofddorp

Bedrijfsbezoek
Arwin Bos, de ‘aardappelboer’ aan de Rijnlanderweg in Nieuw-Vennep, laat ons zijn land en machines
zien en hij vertelt over de vreugde en de problemen van zijn landbouwbedrijf. Met elkaar zullen we
ook spreken ons geloof en de rol van geloven in ons werk. Wie wil kan er een mooie
zomeravondfietstocht van maken.
Opgave en informatie bij c.wessel@pghoofddorp.nl
Datum: woensdagavond 20 juli

Gedichtenmiddag
‘Vakantie-vrijheid’ is het thema van deze gedichtenuitwisseling. Of je nu vakantie viert ver weg of
dicht bij huis, zonder je dagelijkse verplichtingen is er ruimte voor vrijheid, genieten en nieuwe
ideeën. We nemen een zelfgekozen of - geschreven gedicht mee rond dit thema en lezen het aan
elkaar voor. Ook bijpassende tekeningen en schilderijen zijn welkom! Dit alles onder het genot van
koele drankjes en zomerfruit.
Aanmelden bij: Jacqueline Roelofs, j2roel@xs4all.nl of 023 56 431 35.
Datum en tijd: woensdag 10 augustus van 14.00-15.00 uur
Plaats: De Ark

Pilgrimsfathers-wandeling door Leiden
Op zaterdag 20 augustus is er een
pilgrimsfathers-wandeling door Leiden.
Misschien eerder dit jaar de mooie serie van
Leo Blokhuis over de pilgrimsfathers gezien?
Bezoek nu de vele plekken waar ze twaalf jaar
lang leefden, werkten en kerkten. In de tvserie stond de dubbele kant van deze groep
centraal. Aan de ene kant worden ze gezien als de grondleggers van het Amerikaanse vrijheidsideaal,
aan de andere kant is het perspectief van de inheemse bewoners iets minder positief. Goed om het
ook over deze vragen te hebben in een tijd waarin er veel over democratie en over minderheden
wordt gesproken.
Aanmelden uiterlijk 13 augustus bij: ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl.
Datum en tijd: zaterdag 20 augustus, 10.00 uur vertrek vanaf Hoofddorp station.
Plaats: Leiden

Bijbelse Beeldentuinfair

.

Deelnemende kerken:
Marktpleinkerk, Marktplein 96
De Lichtkring, Lunenburgdreef 70
De Ark, Muiderbos 36
Doopsgezinde Kerk, Hoofdweg Oostzijde 691

R.K. Parochie H. Joannes de Doper, Kruisweg 1067
Het Fundament, Kruisweg 1067
Boekwinkel Het Kruispunt, Kruisweg 1067a
Parochiehuis, Kruisweg 1073

