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Deelnemende kerken: 

VOORJAAR  2023 

‘VERBINDING’ 



SAMEN IN GESPREK 

 

Tot aan de zomervakantie zijn er nog drie 

bijeenkomsten op donderdagen. We praten dan 

over een cultureel, religieus of maatschappelijk 

onderwerp: 

 

FILM JOSEPH DE REBEL 

9 maart: We kijken naar de film Joseph de rebel, 
van wanhoop tot verzet. Over een gevecht voor 
waardigheid en mensenrechten en het ontstaan 
van de internationale beweging ATD 4de wereld. 
De film wordt ingeleid en met ons nabesproken 
door Greet van Schaik. 

 
HISTORISCH 

HAARLEMMERMEER 

13 april: André van Veen van Historisch Halfweg 
neemt ons mee in de geschiedenis van het 
noordelijke deel van onze gemeente, met onder 
meer de Slag op het Haarlemmermeer in 1573 en 
geschiedenissen in Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude. 
 

KUNST KEES BOS 

11 mei: We sluiten het seizoen af met Kees Bos, 
die vertelt over zijn eigen kunstwerken rond 
Parochiehuis en kerk en enkele beelden in De 
Bijbelse tuin achter de kerk. Daarna een hapje en 
een drankje. 
 

Data, tijd, plaats 

Donderdagen van 14:00- 16:00 uur 

Parochiehuis 

 

Aanmelden en informatie Samen in gesprek 

Telefonisch bij Coby Bergsma 023 565 24 00 of 

bij Leo Mesman, mesmanleo51@gmail.com 

 

 

 
 
 

BOEKBESPREKINGEN 

 

GELOOF EN GODSDIENST.. 

Kardinaal Jozef de Kesel: Geloof en godsdienst 
in een seculiere samenleving. 
In de afgelopen decennia is de plaats van 
godsdienst en geloof fundamenteel verandert, 
stelt de Belgische kardinaal Jozef de Kesel in dit 
boek. Met ieder, die geloof en godsdienst in 
onze samenleving ter harte gaat wil hij 
nadenken over welke consequenties dat heeft. 
Dat de kerk in crisis is, hoeft niet te betekenen 
dat de kerk, dat het christendom afgedaan 
heeft. Uitgaande van een kerk, die een 
minderheid is in onze samenleving, ziet hij 
nieuwe kansen. Een inspirerend boekje om 
samen te kijken hoe wij daar in staan. Gaan wij 
mee in zijn analyse, die hoop en optimisme 
uitstraalt? Welke mogelijkheden zien wij, 
gelovigen in Hoofddorp, in onze sterk 
geseculariseerde samenleving?   
Begeleiding: Leo Mesman. 
Kosten boek: €15,- 
 
Datum, tijd, plaats 
Woensdag 8 maart van 20-22 uur in Het 
Fundament onder de Joannes de Doperkerk, 
Kruisweg 1073, Hoofddorp. 
 
Informatie en aanmelden 
Graag aanmelden uiterlijk 6 maart via 
mesmanleo51@gmail.com 
 

TOEN DE WERELD BRAK 

John Boyne: Toen de wereld brak 
Gretel Fernsby woont al tientallen jaren in een 
luxeappartement in Londen. Ze leidt een 
ogenschijnlijk comfortabel en kalm leven, 
ondanks haar donkere verleden. Ze spreekt niet 
over haar ontsnapping uit Duitsland, meer dan 
zeventig jaar geleden. Ze spreekt ook niet over 
de naoorlogse jaren in Frankrijk met haar 
moeder. En bovenal spreekt ze niet over haar 
vader, commandant van het meest beruchte 
concentratiekamp van de nazi's, of over het 
gruwelijke lot dat haar broertje Bruno trof. 
Dan komt er een jong gezin wonen in het 
appartement onder haar. Gretel sluit aarzelend  
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BOEKBESPREKINGEN (vervolg) 
 
vriendschap met de negenjarige Henry, hoewel 
hij herinneringen bij haar oproept die ze juist 
probeert te vergeten. 
Toen de wereld brak is een hartverscheurend, 
prachtig verhaal over een vrouw die haar 
verleden onder ogen moet komen om iets recht 
te zetten wat haar al levenslang achtervolgt. 
Begeleiding: Els Tulen 
Kosten boek: € 22,99  
 
Datum, tijd, plaats 
Dinsdag 2 mei 2023 van 14.00 tot 15.30 uur in 
het Parochiehuis RK Joannes de Doperkerk  
 
Informatie en aanmelden 
Graag aanmelden uiterlijk 28 april via 
els.tulen@xs4all.nl 

 
WIJ SLAVEN VAN SURINAME 

Anton de Kom: Wij slaven van Suriname. 
In 1934 publiceerde Anton de Kom, dit boek, 
dat zowel een literair meesterwerk is, als een 
persoonlijke en algemene geschiedschrijving, 
als een felle aanklacht tegen racisme en 
uitbuiting. Het is het eerste boek waarin de 
geschiedenis van Suriname beschreven wordt 
vanuit antikoloniaal gezichtspunt, door een 
afstammeling van slaafgemaakten, die de 
gevolgen van de koloniale overheersing aan 
den lijve ondervond. Anton de Kom (die als 
verzetsstrijder in een Duits concentratiekamp 
overleed) vertelt hoe het Nederlandse 
koloniale bewind het land onderdrukte en hoe 
verschillende Surinaamse bevolkingsgroepen 
daartegen in opstand kwamen. Het is een boek, 
dat nog niets aan zeggingskracht heeft verloren 
en terecht in 2020 opnieuw is uitgegeven met 
enkele inleidende artikelen. In dit jaar dat 
herdacht wordt dat 150 jaar geleden de 
slavernij door Nederland werd afgeschaft goed 
om te lezen en over van gedachten te wisselen. 
Begeleiding Leo Mesman. 
Kosten boek: 18,73 euro. 
 
Datum, tijd, plaats 
Woensdag 7 juni van 20-22 uur in Het 
Fundament  

 
Informatie en aanmelden 
Graag aanmelden uiterlijk 5 juni via 
mesmanleo51@gmail.com   
 

 

ACTIEF 

 

ZONNELIED 
Thema: Verbinding met het Zonnelied 
Hedi Hegeman begeleidt … een workshop leren 
aquarelleren. We verbinden ons door 
transparante kleuren met het oude gebed het 
Zonnelied. Het is een ode aan de schepping, bij 
mooi weer kunnen we het buiten uitwerken. 
Materialen zijn al aanwezig. Een vrijwillige 
bijdrage van 5 euro wordt op prijs gesteld. We 
beginnen met thee of koffie in de achterzaal van 
de Doopsgezinde gemeente met het samen 
lezen van de tekst en het zoeken naar waar die 
ons raakt. 
 
Datum, tijd, plaats 
Woensdag 31 mei 2023 van 14:30 uur tot 
ongeveer 16:30 uur. 
Doopsgezinde kerk Hoofddorp 
 

Informatie en aanmelden 

Graag opgeven vóór 27 mei bij Akke-Clara 
Thimm-Stelwagen, 
thimmstelwagenac@gmail.com 
 

mailto:thimmstelwagenac@gmail.com


GESPREKSGROEPEN 
 

OMGAAN MET 

TEGENSLAG 
We spreken met elkaar en met Simone Jongens 
over het thema ‘omgaan met tegenslag’, het 
thema in de vieringen van de veertigdagentijd. 
Simone Jongens, onze nieuwe 
communicatiemedewerker, heeft hiervoor 
gewerkt bij de organisatie ‘Mantelzorg en Meer’ 
en was zelf mantelzorgster. In de 
veertigdagentijd lezen we de zeven 
kruiswoorden van Jezus als zeven manieren van 
omgaan met tegenslag en lijden. Op deze avond 
spreken we met elkaar door wat dit thema bij 
ons oproept. 
Begeleiding: ds. Aarnoud van der Deijl en 
Simone Jongens 
 
Datum, tijd, plaats 
Maandag 6 februari 2023 
Tijd: 20:00 – 22:00 uur 
Plaats: De Ark 
 
Informatie 
Informatie bij Aarnoud van der Deijl, 
ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl, 
tel. 06 179 709 59. 

 

 
 
WEERBARSTIGE PARABELS 
We spreken met elkaar over de gelijkenissen 
van Jezus en hun joodse achtergrond en 
kijken welke gelijkenissen we lastig vinden. 
Denker des Vaderlands, Paul van Tongeren, 
redigeerde een paar jaar geleden het boek 
'Opnieuw gelezen. Hedendaagse schrijvers 
over de parabels' waarin hijzelf ook een 
parabel bespreekt. Het gaat in deze bundel 
vooral om de weerbarstige parabels: Waarom 
wordt die onrechtvaardige rentmeester 
geprezen? Waarom moet ik alles opgeven als 
ik Jezus wil volgen? Waarom wordt die ene 
bruiloftsgast weer naar buiten gegooid? 
Tussen Pasen en Pinksteren lezen we in De 
Ark deze parabels. Paul van Tongeren komt 
zelf ook, op 23 april. Op deze avond bereiden 
we ons hierop voor. 
 
Datum, tijd, plaats 
Maandag 6 maart 2023 
Tijd: 20:00 – 22:00 uur 
De Ark 
 
Informatie 
Informatie bij Aarnoud van der Deijl, 
ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl,  
tel. 06 179 709 59. 
 
 



 

SOBERE MAALTIJDEN 

Vanaf Aswoensdag 22 februari tot Pasen is er zes keer een sobere maaltijd van soep en brood bij een 
van de kerken in Hoofddorp, met een inleiding over een maatschappelijk relevant onderwerp. De 
maaltijden vinden altijd plaats op woensdag van 18.00 uur (inloop) tot 19.15 uur (afsluiting). 
 
 
22 februari: Parochiehuis of Fundament 
Het Chikowa Youth Development Centre College 
in Zambia biedt een betaalbare technische 
opleiding aan plattelandsjongeren. Lokale 
leraren en ook vrijwilligers van Fidesco geven 
hier les. Vastenactie wil een klein huis 
bijbouwen voor leraren. Miriam Witt van 
Fidesco vertelt over dit project. 
Opgeven bij het Parochiesecretariaat,  
tel. 023 56 38 145 (9-12 uur) óf e-mail 
soberemaaltijden@kerkeninhoofddorp.nl  
 
1 maart: geen maaltijd 
 
8 maart: Marktpleinkerk 
Meer Bomen Nu oogst overdadige en 
ongewenste zaailingen uit natuurgebieden. 
Deze geven ze vervolgens weg aan boeren en 
burgers die willen planten. Zo verplanten ze 
boompjes en struiken van een kansarme naar 
een kansrijke plek. Franke van der Laan zal ons 
hier meer over vertellen. 
Opgeven bij: Anita de Vries, 
mpksoberemaaltijd@gmail.com,  
tel. 06 269 649 18  
 
15 maart: Doopsgezinde kerk 
Ds. Aarnoud van der Deijl en ds. Coen Wessel 
vertellen over de stichting INLIA. Een 
netwerkorganisatie van en voor 
geloofsgemeenschappen die asielzoekers en 
vluchtelingen in nood helpen.  
De grondslag van de Stichting INLIA is het 
zogenaamde “Charter van Groningen”, die door 
verschillende geloofsgemeenschappen in 
Hoofddorp is ondertekend. (International 
Netwerk van Lokale Initiatieven met 
Asielzoekers) 
Opgeven bij Diderika de Groot, 
jenddegroot@hotmail.com, tel. 06 543 042 54

 
22 maart: Parochiehuis of Fundament 
Hulp aan Oekraïne. De Stichting Caritas Ukraine 
Holland in De Rijp rijdt elke maand met enkele 
vrachtwagens hulpgoederen naar Oekraïne. In 
Hoofddorp worden hiervoor wekelijks dekens 
en andere goederen ingezameld bij de 
katholieke kerk. Vrijwilligers vertellen over deze 
activiteiten.  
Opgeven bij secretariaat Joannes de Doper, 
 tel. 023 56 38 145 (9-12 uur) óf via e-mail 
soberemaaltijden@kerkeninhoofdorp.nl 
 
29 maart: De Lichtkring 
Stichting Make a Child Happy is er voor kinderen 
die met armoede, ziekte of andere problemen 
moeten leven. Make a Child Happy zorgt voor 
een korte vakantie of ‘n dagje eropuit. Zo 
kunnen kinderen even onbezorgd kind zijn. Net 
als ieder ander kind dromen, lachen en spelen. 
Een bestuurslid van MaCH komt ons vertellen 
over de stichting en wat die voor 
Haarlemmermeerse kinderen betekent. 
Opgeven bij Pia Jonkman, 
pia.jonkman@ziggo.nl, tel. 06 226 230 00 
 
5 april: De Ark 
Caring Farmers is de belangenbehartiger voor 
alle boeren die op weg zijn naar een natuur 
inclusieve kringlooplandbouw. De organisatie 
behaalde in 2022 de 1e plaats in de Duurzame 
100 van Trouw. De gebroeders Ham van de 
Elizabeth Hoeve in Nieuw-Vennep maken 
onderdeel uit van dit landelijke netwerk. Jan 
Ham komt ons vertellen hoe hij handen en 
voeten geeft aan “zorgzaam boer zijn”. 
Opgeven bij Frances Don, 
francescwdon@hotmail.com, tel. 06 815 528 27

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Actuele informatie over de Raad van Kerken Hoofddorp kunt u vinden op kerkeninhoofddorp.nl,  

of neem contact op met Flora van der Staaij, telefoon 06 1046 9181,  

e-mail bezinning@kerkeninhoofddorp.nl. 

Altijd op de hoogte blijven? Neem een gratis) abonnement op de digitale nieuwsbrief.  

Stuur een mail naar nieuwsbrief@kerkeninhoofddorp.nl en ontvang de brief in uw mailbox. 

 

Versie 1, januari 2023 

november 2022 

mailto:bezinning@kerkeninhoofddorp.nl
mailto:nieuwsbrief@kerkeninhoofddorp.nl

