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NAJAAR 2020 
‘VEERKRACHT’

Actuele informatie over deze en andere activiteiten van de Raad van Kerken Hoofddorp kunt u vinden op www.kerkeninhoofddorp.nl, 
of neem contact op met Flora van der Staaij, telefoon 06 1046 9181, e-mail bezinning@kerkeninhoofddorp.nl. Aanmelden is nodig. 
Bij de activiteit staat waar u zich aan kunt melden. Dat kan ook via het formulier op internet: bit.ly/aanmeldenrvk. Het spreekt 
voor zich, dat u thuis blijft indien u klachten heeft die kunnen duiden op corona, of recent in contact bent geweest met iemand die 
corona heeft.

Deelnemende kerken:
MARKTPLEINKERK, MARKTPLEIN 96
DE LICHTKRING, LUNENBURGDREEF 70
DE ARK, MUIDERBOS 36
R.K. PAROCHIE H. JOANNES DE DOPER, KRUISWEG 1067
- HET FUNDAMENT, KRUISWEG 1067
- BOEKWINKEL HET KRUISPUNT, KRUISWEG 1067A
DOOPSGEZINDE KERK, HOOFDWEG 691

gen. Migratie experts Henk van Houtum en Leo 
Lucassen plaatsen de migratie naar de Europese 
Unie in een breed perspectief, waarbij ze concrete 
plannen presenteren voor een duurzaam en recht-
vaardig beleid. Kosten boek: € 20,99. Begeleiding 
Leo Mesman. Informatie en aanmelding:  
tel. 023 561 7392 info@boekwinkelhetkruispunt.nl.
Donderdag 24 september 2020, 20:00 – 22:00 uur. 
Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt. 

LEESERVARINGEN DELEN ROND:
HET ZOUTPAD
Na een onthutsende mededeling pakker Raynor 
Winn en haar man Moth hun rugzakken en tentje 
en beginnen ze aan hun wandeltocht door het 
oeroude verweerde landschap van rotsen, kliffen, 
zee en lucht. Het verandert hun leven. Gastvrouw: 
Ria Stolk. Informatie en aanmelding:  
tel. 023 561 7392, info@boekwinkelhetkruispunt.nl.
Dinsdag 29 september 2020, 14:00 – 15:30 uur.
Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt.

LENTE IN DE KERK
Waar menigeen spreekt over de kerk met woorden 
als ‘krimp’, ‘vergrijzing’ en ‘kerksluiting’ laat het 
boek Lente in de kerk impressies zien van nieuwe 
en hoopvolle bewegingen. Auteur ds. René van 
Loon bezocht nieuwe gemeenten, oude gemeen-
ten met nieuwe bloei en gemeenten van nieuwe 
Nederlanders. In 2 avonden delen wij wat ons treft 
in zijn boek en vertalen we dit naar onze visie op 
kerk-zijn. Leiding en informatie: ds. Arie de Winter, 
www.lenteindekerk.nl. Aanmelden:  
as.dewinter@pghoofddorp.nl, tel. 06 1754 0812.
Woensdag 7 en 28 oktober 2020, 20:00 – 22:00 
uur. Plaats: Marktpleinkerk.

BOEKBESPREKING: 
BLACKNESS IN WESTERN EUROPE
Dienke Hondius (historica aan de VU en mede-
werkster van het Anne Frank Huis) schreef in 2014 
het boek Blackness in Western Europe over de 
manier waarop Europeanen door de eeuwen heen 
tegen zwarte mensen aankeken. Alles was erop 
gericht om de illusie in stand te houden dat wij in 
Europa niet racistisch waren, terwijl het wel Euro-
peanen waren die de slaven verhandelden. 
Informatie en aanmelden: ds. Aarnoud van der 
Deijl, ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl,  
tel. 023 200 0192. 
Woensdag 11 november 2020 om 20:00 uur.
Plaats: De Ark.

KATHOLIEK IN DE REPUBLIEK
Tijdens de Opstand tegen Spanje moesten de ka-
tholieke inwoners in de Noordelijke Nederlanden 
in het geheim hun godsdienst gaan belijden, terwijl 
ze daarvoor lid waren van een machtige kerk. Bij 
de protestanten was het precies andersom. De 
katholieken werden gedwongen om op een heel 
andere manier als gelovigen te gaan leven. Hoe 
deden zij dat? Wat was hun veerkracht?
Kosten boek: € 28,50. Begeleiding: Leo Mesman. 
Informatie en aanmelding: tel. 023 561 7392, 
info@boekwinkelhetkruispunt.nl.
Donderdag 5 november 2020, 20:00 – 22:00 uur. 
Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt. 

DIALOOG IN MUZIEK
Voor de 25e keer in de Marktpleinkerk: Haarlem-
mermeerse koren zingen een kwartier lang hùn 
muziek.
Zondag 24 januari 2021 van 14:00 – 17:30 uur.
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GELOOF EN BIJBEL
OPENBARING: EEN TROOSTBOEK!
In dit derde seizoen staan de slothoofdstukken van 
Openbaring centraal: Openbaring 21-22. Op zeven 
donderdagochtenden verdiepen we ons in dit slotko-
raal van Openbaring en van de Bijbel.
Aan het begin vindt een korte herhaling plaats, zodat 
ook mensen die het voorgaande niet hebben meege-
maakt, kunnen deelnemen. Uitleg, gesprek, beeld-
materiaal en muziek maken deel uit van de cursus. 
Leiding en aanmelding: ds. Adri van der Wal,
tel. 023 563 0997, a_vd_wal@hotmail.com.
Donderdag 24 september, 15 oktober, 
5 november, 26 november 2020, 14 januari, 
4 februari, 25 februari 2021, 10:00 – 12:00 uur.
Plaats: Marktpleinkerk, ontmoetingsruimte.

EN TOEN EN TOEN, VERHALEN VAN EEN VER 
VERLEDEN….
In de Kinderboekenweek mag je zelf op het podium je 
favoriete Bijbelverhaal komen voorlezen aan je eigen 
publiek. Kom naar de boekwinkel, neem je vriendje/
vriendinnetje, broer/zus, moeder/vader, opa of oma 
mee en neem plaats in onze speciale voorleesstoel. 
Meld je wel even aan i.v.m. het aantal personen en 
het bewaren van de afstand in de winkel. Informatie 
en aanmelding: tel. 023 561 7392,  
info@boekwinkelhetkruispunt.nl.
Zaterdag 3 oktober 2020 11:00 – 14:00 uur.
Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt.

LEERHUIS KERK EN ISRAËL 2020-2021
Donderdag 15 oktober 2020: Rondom het boek 
“Exodus” van rabbijn Jonathan Sacks (2019),  
ingeleid door ds. Adri van der Wal.
Donderdag 19 november 2020: Rondom het boek 
“Exodus” van rabbijn Jonathan Sacks (vervolg), inge-
leid door ds. Adri van der Wal.
Donderdag 21 januari 2021: Documentaire.
Informatie en aanmelden: Wim van den Brink,  
tel. 023 564 2323, en ds. Adri van der Wal,  
tel. 023 563 0997. 20:00 – 22:00 uur. Kosten € 5 per avond. 
Plaats: Marktpleinkerk, ontmoetingsruimte.

BIJBELKRING 
‘AUTOBIOGRAFISCH BIJBELLEZEN’
Je hebt misschien een figuur uit de Bijbel met wie je 
echt iets hebt. Die persoon raakt aan thema’s uit je 
eigen leven. Dan lees je het verhaal ‘autobiografisch’. 
In deze kring gaan we in gesprek met die personen.
Informatie en aanmelden: ds. Aarnoud van der Deijl, 

ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023 200 0192. 
Maandag 26 oktober, 9 november en 30 november 
2020 om 20:00 uur. Plaats: De Ark.

BIJBELQUIZ
Ook dit jaar spelen we de bijbelquiz van het Neder-
lands Bijbelgenootschap. De quiz bestaat uit 30 vra-
gen, die worden ingeleid met een filmpje of foto. U 
kunt deelnemen met een team van ongeveer 5 perso-
nen, maar ook individueel. U wordt dan op de avond 
zelf ingedeeld in een onvolledig of nieuw te vormen 
team. Informatie en aanmelden: Thea van der Heide, 
tenkvdheide@quicknet.nl tel. 023 562 3629,  
Klaas van der Veen, k-rvanderveen@hotmail.com,  
tel. 023 565 3143.
Maandag 23 november 2020, 20:00 – 22:00 uur. 
Plaats: Marktpleinkerk. 

GELOOF EN PRAKTIJK
SAMEN IN GESPREK
Themabijeenkomsten in het teken van culturele, spiri-
tuele en maatschappelijke onderwerpen.
Informatie en aanmelden: Coby Bergsma,  
j.j.bergsma@live.nl, tel. 023 565 2400.
10 september: Gesprek over de coronacrisis.  
Hoe hebben we de afgelopen periode ervaren?
8 oktober: De erfenis van de Sultan, maar ook van de 
Keizer, Koning en Tsaar.
12 november: Over Maria Magdalena, één van de 
meest spraakmakende figuren uit het Nieuwe Testament.
10 december: We kijken naar Maria, de moeder van 
Jezus, in de kunst.
14 januari 2021: Film: De beentjes van Sint Hildegard.
Donderdagen 14:00 – 16:00 uur. 
Plaats: Parochiehuis.

HET WONDER VAN DE KLEINE GOEDHEID,
IN TIJDEN VAN EENZAAM STERVEN EN BE-
PERKT AFSCHEID
Aan de vooravond van Allerzielen gaan we in gesprek 
met Manu Keirse en Leo Fijen over loslaten, pijn, 
verdriet en vragen bij sterven. Zij doen dit rond het 
boek ‘Het wonder van de kleine goedheid’, een boek 
geschreven voor allen die hun naaste hebben verlo-
ren in maar ook buiten de coronatijd. 
Informatie en aanmelding: tel. 023 561 7392,  
info@boekwinkelhetkruispunt.nl.
Zaterdag 24 oktober 2020 om 14:00 uur.
Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt.

KOOKACTIVITEIT 
In de kookboekenweek organiseert Boekwinkel Het 
Kruispunt een activiteit rond een (Bijbels) kookboek. 
Gastvrouw: Raminah van Eer. Informatie en aanmel-
ding: tel. 023 561 7392,  
info@boekwinkelhetkruispunt.nl.
Zaterdag 7 november 2020, 13:30 – 15:30.
Plaats: Het Fundament/Boekwinkel Het Kruispunt.

GESPREKSGROEP VOOR JONGVOLWASSENEN
Een gespreksgroep over geloven in deze tijd.
Informatie en leiding: ds. Coen Wessel en  
ds. Arie de Winter.
Start in september. Data, tijd en plaats worden later 
bekend gemaakt.

OMGAAN MET VERLIES
Wie mis je? Wat is er in jouw leven veranderd door 
dit gemis? Wat geeft je veerkracht en wat juist niet? 
Drie avonden om met elkaar van gedachten te wisse-
len en (h)erkenning te vinden. Voor wie een partner, 
(groot)ouder, broer/ zus of (klein)kind verloor. Ge-
spreksleiders: ouderling en verzorgende Ineke Vries 
en predikant en verliesbegeleider Arie de Winter. 
Informatie en aanmelden:  
as.dewinter@pghoofddorp.nl, tel. 06 1754 0812
Dinsdag 3 en 17 november, 1 december 2020  
14:30 – 16:00 uur. Plaats: Marktpleinkerk.

GELOOF EN CULTUUR
GREGORIAANS VOOR BEGINNERS
Hoe ontstond het? Is het alleen iets voor mannen? 
(Nee). U leert enkele basisbeginselen en we zingen 
enkele eenvoudige gezangen. Leiding: Marianne 
Voskamp en Coen Wessel m.m.v. een R.K.-specialist. 
Aanmelden: c.wessel@pghoofddorp.nl
Donderdag 1 oktober 2020, 20:00 – 21:45 uur.
Plaats: De Lichtkring.

OKTOBER, MAAND VAN DE GESCHIEDENIS
Het thema van de maand van de Geschiedenis is dit 
jaar: Oost-West. Het koloniale verleden kwam thuis. 
En nu? Wat leerden en lazen wij over elkaar in ons 
koninkrijk? Hoe werd ons beeld gevormd? Heeft u er 
thuis nog leesboekjes over? Een middag  van herken-
ning en hernieuwde kennismaking.
Gastvrouw: Raminah van Eer. Informatie en aanmel-
ding: tel. 023 561 7392,  
info@boekwinkelhetkruispunt.nl.
Zaterdag 10 oktober 2020, 14:00 – 15:30.
Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt.

DE PSALMEN ZINGEN
Een avond over het zingen van de Psalmen.  
Engelse chants zingen, reciteren, psalmodiëren etc. 
Leiding: Marianne Voskamp en Coen Wessel.
Aanmelden: c.wessel@pghoofddorp.nl.
Donderdag 12 november 2020, 20:00 – 21:30 uur.
Plaats: De Lichtkring.

SCHILDERKRING ‘IN DE STAL’
Heb je er wel eens over nagedacht wie jij zou zijn 
geweest in het kerstverhaal? We schilderen onszelf 
in het verhaal op grote panelen en creëren zo onze 
eigen kerststal. Informatie en aanmelden (graag tijdig 
i.v.m. aanschaf materiaal): ds. Aarnoud van der Deijl, 
ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023 200 0192. 
Donderdag 5 november 2020 om 20:00 uur.
Plaats: De Ark.

KERSTSTALLENTENTOONSTELLING
In samenwerking met mevrouw Tiny Bottema zullen 
Henk en Elly Koning weer een mooie tentoonstelling 
samenstellen met bijzondere kerststallen, waaronder 
een kanten kerststal. Ook komt er een demonstratie 
en verkooptentoonstelling van het kantklossen door 
de dames Ans van Empel en Thea van de Tillaard. 
Verdere informatie over activiteiten tijdens de ten-
toonstelling kunt u t.z.t. vinden op www.boekwinkel-
hetkruispunt.nl. Inschrijven via:  
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
Van dinsdag 15 december 2020 t/m woensdag  
6 januari 2021 (m.u.v. 25 december en 1 januari), 
12:00 – 17:00 uur. Plaats: Het Fundament, onder de 
Joannes de Doperkerk.

SPOORZOEKEN
HET VERHAAL VAN TOBIT, TOBIAS 
EN DE ENGEL
We lezen dit eeuwenoude sprookje en kijken hoe 
Drewermann en Nico ter Linden dit psychologisch uit-
leggen. Rembrandt heeft er veertig etsen, tekeningen 
en schilderijen van gemaakt. Leiding: pastor Kees van 
Lent. Informatie en aanmelding: tel. 023 561 7392, 
info@boekwinkelhetkruispunt.nl of tel. 0252 544 688 
info@stalopdekaag.nl.
Woensdag 23 september, 7 en 21 oktober 2020, 11:00 
– 12:00 uur in de Stal op de Kaag of
20:00 – 21:30 uur in Boekwinkel Het Kruispunt. 
 
VOORBIJ FORT EUROPA, EEN NIEUWE VISIE OP 
MIGRATIE
Er is een fort Europa ontstaan met rampzalige gevol-


