
Najaarsprogramma 2015 Raad van Kerken Hoofddorp: “God heeft vele namen” 

Startavond: Theatervoorstelling: Paulus in het oog van de storm 

In deze voorstelling presenteren de theatermakers Kees Posthumus (zang en spel) en Juul Beerda (muziek en spel) Paulus 

als de apostel van de vrijheid. Vanaf het moment dat hij het licht heeft gezien en een stem heeft gehoord, zal Paulus 

gepassioneerd en onvermoeibaar vrijheid voor ieder mens verkondigen. In een decor van fok- en grootzeilen en op de 

klanken van een accordeon onderzoekt Paulus de mogelijkheden en grenzen van deze grootse, bijna niet te vatten 

vrijheid.Vrijdag 4 september 20.00 uur-21.20 uur, De Lichtkring, Lunenburgdreef 70, Toegang gratis, vrijwillige bijdrage 

na afloop.  

Geloof en Bijbel 

God heeft vele namen 
Binnen het Oude Testament wordt God met vele namen aangesproken en bezongen. Dat diverse spreken is het onderwerp 

op een avond waarop we een aantal verhalende en poëtische teksten uit het Oude Testament lezen en bespreken. Maandag 

12 oktober 2015, 20.00 – 22.00 uur, Marktpleinkerk, consistorie. Leiding: ds. Adri van der Wal. Aanmelden kan via 

ds.avdwal@pghoofddorp.nl 

 

Op ontdekking in de Bijbel 
Dit jaar lezen we samen in de Handelingen van de apostelen.  We betrekken er ook enkele brieven van Paulus bij. 

Donderdag 17 sept., 1 okt, 29 okt., 12 nov. en 14 en 28 januari,  20.00-22.00 uur, boekwinkel het Kruispunt. Begeleiding: 

pastor Leo Mesman. Aanmelden kan via  info@boekwinkelhetkruispunt.nl 

 

Gedichten bij Bijbelse Beelden 
In de Bijbelse tuin achter de Joannes de Doper kerk luisteren we bij een aantal beelden naar  gedichten. Wat zegt het 

gelezen gedicht ons samen met het beeld? Woensdag 16 september van 19:30 – 20:30 uur in de Bijbelse tuin met  start in 

boekwinkel het Kruispunt. Begeleiding: pastor Leo Mesman. Aanmelden kan via  info@boekwinkelhetkruispunt.nl 

 

Christianity Explored: het geloof in 7 stappen 
De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het christelijke geloof. Wie is Jezus? Waarom kwam hij naar de 

aarde? Wat is geloof? Hoe kan je laten zien dat je Jezus kent? We gaan op zoek naar de antwoorden in het bijbelboek 

Marcus. Een werkboek en dvd horen bij het cursusmateriaal. Informatie en opgave: Christien Nierop tel:023-

5653357, n.c.nierop@quicknet.nl  of Marja van der Vlugt tel: 023-5612450, p.j.vlugt@hetnet.nl 

maandag 21, 28 september, 5, 12, 19, 26 oktober, 9 november in de Marktpleinkerk, Marktplein 92. 

Elke avond begint met een gezamenlijke maaltijd om 19.00 uur. Wanneer dit te vroeg voor u is, dan kunt u ook aanschuiven 

bij de koffie om 19.45 uur. Rond 21.15 uur sluiten we de avond af. 

 

Geloof en cultuur 

Vrouwen onderweg 
In de Bijbelse tuin in Hoofddorp staan 8 nieuwe beelden van Bijbelse vrouwen. Vrouwelijke theologen uit de 

Haarlemmermeer zetten steeds één van deze vrouwen in de schijnwerpers. Plaats: in en rond Boekwinkel Het Kruispunt. 

zaterdag 5 september, Hagar begeleiding - Carla van Drie,  14.00-15.30 uur 

zaterdag 10 oktober, Tamar, begeleiding - Els van Dongen tijd:14.00-15.30 uur 

Informatie: www.boekwinkelhetkruispunt.nl Aanmelding: info@boekwinkelhetkruispunt.nl  

 

Twee avonden over Franciscus en het Zonnelied 

Op de eerste avond verdiepen we ons in Franciscus en zijn spiritualiteit. Op de tweede avond gaan we al schilderend zelf het 

Zonnelied verkennen. Beide avonden zijn ook los van elkaar bij te wonen..Data: 14 en 21 september  om 20.00 uur in de 

Ark. Materiaalkosten: € 5,- .Graag van tevoren aanmelden bij ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023-2000192. 

 

Filmhuis extra 

Filmavonden in Het Oude Raadhuis met een ‘extra’: een inleiding door iemand uit de Haarlemmermeer met een passie én 

een nagesprek met de inleider. Data, films en sprekers nog niet bekend. Zie t.z.t.: www.kerkeninhoofddorp.nl.  

Begeleiding: Aarnoud v.d. Deijl 

 

Flexibel geloven 

Aan de hand van het boek Flexibel geloven, zingeving voorbij de grenzen van religies, gaan we in op wat 

ervaringsdeskundigen in interviews daarover vertelden. In gesprek leren we over onze weg naar God, die daar is, waar men 

Hem (of Haar) zoekt. Donderdag 17 september en 1 oktober, van 14.00-16.00 uur . Begeleiding: Hedi Hegeman.  

Aanmelden kan via hegemanhedi@gmail.com   Plaats: Doopsgezinde kerk. 
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Geloof en praktijk 

‘Wij en vrede in Oekraïne’ 
In het kader van de vredesweek organiseert de Vredesambassade Haarlemmermeer een avond over het conflict in Oekraïne. 

Een spreker zal het thema inleiden. Woensdag 23 september 20.00 uur in het Parochiehuis.  

 

Doodgaan voor beginners.  

Deze cursus is voor levenden, die niet bang zijn om over de dood na te denken. Aan de orde komen onze ervaringen met 

dood gaan, leven na dit leven, palliatieve zorg, euthanasie en tips over wat we zelf omtrent ons levenseinde kunnen regelen.  

Kosten: €10 voor de 4 bijeenkomsten. Aanmelding via hegemanhedi@gmail.com. Dinsdagmiddag 6, 13, 20 en 27 oktober 

14.00 tot 16.00 uur, Doopsgezinde kerk. Begeleiding: Rina Brants en Hedi Hegeman 

 

Iona vieringen 
Oecumenische Iona vieringen bieden in ieder seizoen volop ruimte om Iona liederen te zingen. Met het aansteken van het 

licht, elkaar met vrede groeten, meditatieve tekstjes/gedichten en stilte. Voorgangster: Hedi Hegeman, pianist: Kees Bos, 

cantor: Emile Vriens. Herfstviering: vrijdag 25 september, winterviering: 8 januari, 19.30 tot 20.30. Doopsgezinde kerk. 

 

“Met hart en ziel ... geloven!” 

 ‘De Here, onze God, liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met heel onze kracht.’ Een 

(dé?) oproep in Gods Boek. Wat betekent dat, concreet? Een gezamenlijke verkenning. Begeleiding: Mario Boelen 

(pastoraal werker Protestantse Gemeente Hoofddorp) Maandag 28 september 2015, 14.00 uur in de Pastorie aan de 

Hoofdweg 772. Aanmelding: mario.boelen@pghoofddorp.nl of 06 - 5190 3576 

 

Spoorzoeken 

Samen in gesprek 

Thema-bijeenkomsten over spirituele, culturele en maatschappelijke onderwerpen. 

17 september: de film "Wild", een jonge vrouw loopt 1500 km tijdens een persoonlijke crisis; 

8 oktober: het keukentafelgesprek met als gast een poortmanager van de sociale dienst Haarlemmermeer; 

12 november: de islam, plaats de moskee  Ar-Rahman, Graan voor Visch Hoofddorp; 

10 december: de Amish in Noord Amerika met als gast een afstammelinge van deze  mennonitische geloofsgemeenschap; 

14 januari: diverse vormen van verslaving met als gast een medewerker van Brijder Verslavingszorg. 

Parochiehuis van 14:00 tot 16:00 uur. Begeleiding: pastor Leo Mesman. Aanmelden is niet nodig.  

 

Leerhuis Kerk & Israël: 
Twee avonden rond het thema "Joods leven van geboorte tot dood": 

Donderdag 15 oktober: rabbijn Lody B. van de Kamp, over: Joods leven van geboorte tot huwelijk 

Donderdag 19 november: rabbijn Marianne van Praag, over: Joods leven van huwelijk tot overlijden 

Marktpleinkerk, in de ontmoetingsruimte, 20.00-22.00 uur. Kosten: € 4,-- inclusief koffie en thee. Inlichtingen: W. van den 

Brink, 023 5642323, en ds. Adri van der Wal, 023 5630997 of ds.avdwal@pghoofddorp.nl  

 

25+ 

Met een groep leeftijdgenoten (25-40 jaar) praat je over je leven, je (on)geloof en de bijbel. De onderwerpen kan je zelf 

aandragen, bij de uitwerking helpt ds. Coen Wessel. Informatie: c.wessel@pghoofddorp.nl  

Woensdag 23 september, donderdag 12 november, donderdag 28 januari 20.00-21.45 uur. 

 

Dialoog in Muziek – 20  ‘Zingen uit de 20
e
 eeuw’ 

Een dozijn koren uit onze regio laat een kwartier lang hun eigen lied te laten horen. Thema : Zingen uit de 20
e
 eeuw – van 

Beatles tot Brecht, van Bartok tot Blof, en ook Arvo Pärt en Percy Sledge zijn welkom!  

Zondag 24 januari, 14.00 – 17.00 uur, Marktpleinkerk. informatie: dialooginmuziek@quicknet.nl 

 

 

Locaties 

De Ark, Muiderbos 36 

Marktpleinkerk, Marktplein 92 

Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 693 

Boekwinkel het Kruispunt, Kruisweg 1067a 

Parochiehuis, Kruisweg 1073 

De Lichtkring, Lunenburgdreef 70 

 

Kijk op www.kerkeninhoofddorp.nl voor actuele informatie. of neem contact op met Flora van der Staaij 06-10469181 of 

bezinning@kerkeninhoofddorp.nl  
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