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Deelnemende kerken: 

VOORJAAR  2023 

‘VERBINDING’ 



SAMEN IN GESPREK 

 

Tot aan de zomervakantie zijn er nog twee 

bijeenkomsten op donderdagen. We praten dan 

over een cultureel, religieus of maatschappelijk 

onderwerp: 

 

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 

 

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  
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 
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Boekbesprekingen (vervolg) 

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   
 

GESPREKSGROEPEN 

GASTVRIJHEID IN DE KERK 

Voor iedereen is het vanzelfsprekend dat de 

kerk gastvrij moet zijn. Maar waarom is dat zo 

belangrijk?  Voelt u zich welkom in de kerk?  

Wat maakt het soms zo moeilijk om gastvrij te 

zijn? En kan het geloof een steun zijn bij het 

bieden van gastvrijheid? 

We gaan met elkaar in gesprek over deze 

vragen. 

Begeleiding: pater Albert Toppo en Els Tulen 

 

Datum, tijd, plaats 

Dinsdag 6 juni 2023 van 20.00 – 22.00 uur in  

Het Fundament RK Joannes de Doperkerk 

 

Aanmelden 

secretariaat@hjoannesdedoper.nl 

 

  



ACTIEF 

BEVRIJDINGSWANDELING 

Wijkraad Toolenburg en de Raad van Kerken 
Hoofddorp organiseren op zondagmiddag 30 
april een bevrijdingswandeling langs 
herdenkingsplekken in Hoofddorp. 
 
Deze wandeling vormt een aanloop naar de 4 
mei herdenking. In de tocht willen we stilstaan 
bij de monumenten en straten in de wijk die 
met de oorlog in ons eigen land te maken 
hebben. Daarnaast zullen we ook een 
verbinding leggen met de oorlog in Oekraïne. 
 
De wandeling begint bij het verzetsmonument 
in Hoofddorp Centrum. Daar wordt een minuut 
stilte gehouden en kunt u bloemen meenemen. 
Daarna wandelen we door de Verzetswijk, met 
straten genoemd naar verzetsstrijders, naar het 
beeld van ‘De drie Vogels’ van Truus Menger 
(vriendin van Hannie Schaft) in de wijk Pax. Aan 
het eind van deze tocht kunnen wandelaars een 
kop koffie krijgen in ‘De Boerderij’ aan de 
Lutulistraat. Met bus 341 kan iedereen weer 
terug naar het Van Stamplein. 
 

Datum, tijd, plaats 
Zondag 30 aprili 2023, aanvang 14:00 uur 
Start: Verzetsmonument hoek Burgemeester 
van Stamplein en Nieuwe weg 
 

Informatie en aanmelden 

Meer informatie is te krijgen bij 
c.wessel@pghoofddorp.nl. 
 

 

 

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 
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Actief (vervolg) 

SACRALE DANS 

Sacrale dans is een meditatieve dansvorm 
rondom een bloemstuk en brandend Licht in het 
midden van een kring. Op mooie muziek houden 
we soms elkaars handen vast, maar je kunt je 
handen ook uitstrekken naar boven of naar de 
aarde. Of je brengt ze samen voor je hart, in een 
bewegend gebed. 
 
Mensen zijn ontworpen om in beweging te 
komen, zo stelt de docente Marleen Ritzema. Of 
ze nu jong zijn of oud. Net als onze ademhaling, 
heelt het samen dansen en het geeft ons 
energie. Hoe iemand ook beweegt, we draaien 
allemaal dezelfde kant op. Sacrale dans is een 
teken van goed luisteren en verbondenheid. En 
ook van de eenheid van lichaam en geest, van 
het kruis en de cirkel zonder einde. 
Marleen zet graag al haar kennis in bij het leren 
van, om te beginnen, eenvoudige dansvormen. 
 
Marleen geeft graag les aan minimaal 5 
personen per keer. Dit is het minimum aan 
dansers dat nodig is voor het maken van een 
kring. Opgave is daarom nodig.  

 
Datum, tijd, plaats 
Twee lessen op maandagen 22 mei en 26 juni 
van 14.00-16.30 uur in  
De Vermaning, Kruisweg 691 
 
Informatie en aanmelden 
Kosten: € 4,- per keer voor thee, koffie en de 
ruimte en een boekenbon voor de docente. 
Voel je welkom en geef je op bij Hedi Hegeman, 
hegemanhedi@gmail.com. 
 

 

WORKSHOP GOSPEL 

Hou je van zingen of vind je het leuk om het 
eens te proberen, kom dan meezingen.  
Op zaterdagmiddag 24 juni organiseren we een 
workshop Gospelliederen zingen in de H. 
Joannes de Doper kerk in Hoofddorp. Er komen 
2 professionele muzikanten om ons een aantal 
liederen aan te leren.  
 
Gospel of Gospelmuziek is een muziekstijl die is 
ontstaan uit de Afro-muziek die de (voormalige) 
slaven zongen en speelden. Deze muziekstijl 
ontstond op de katoenvelden van de zuidelijke 
staten van de Verenigde Staten. De originele 
gospel behoort tot de zogeheten 
Negrospirituals. Dit zijn traditionele religieuze 
volksliederen van de Noord-Amerikaanse zwarte 
slaven, waarin westerse en Afrikaanse  
elementen versmelten. De teksten zijn 
christelijk geïnspireerd en verwijzen vaak naar 
het Oude Testament. De melodieën zijn 
eenvoudig en aanvankelijk droevig of klagend.  
 
Verdere informatie over de aanmelding en de 
workshop volgt nog, maar noteer alvast de 
datum in je agenda.  
 
Datum, tijd, plaats  
Zaterdag 24 juni 2023 
Tijd: ’s middags, tijd volgt nog 
Plaats: RK Joannes de Doperkerk 
 
Informatie 
Els Tulen, els.tulen@xs4all.nl 
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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 
Thema: 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 
Thema: 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 
Thema: 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 
Thema: 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 
Thema: 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 
Thema: 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. 
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