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sobere maaltijden 
ontmoetingen 
gesprekken rond actuele thema’s 

 
 
Waar? 
Verspreid over Hoofddorp. 
In verschillende kerkplekken. 
Zie overzicht van plaatsen en 
onderwerpen aan ommezijde. 

 

 
 
Wanneer? 
In de 40-dagentijd naar Pasen. 
Op woensdagavond van  
18.15 uur tot 19.15 uur. 
Om 18:00 gaat de ruimte open 

 

 
 
 
Wie? 
Je kan alleen naar zo’n maaltijd 
komen (want je maakt 
gemakkelijk contacten), maar 
natuurlijk ook met je hele familie, 
met kennissen of  buren.  
Ook kinderen en jongeren zijn 
hartelijk welkom! 

 

Wat? 
Een sobere maaltijd met een inleiding en gesprek over een maatschappelijk onderwerp. 
Na een korte meditatieve tekst is er een inleiding van 10 tot 15 minuten. Dan volgt de maaltijd. 
Afgesloten wordt met reacties op de inleiding en beantwoording van vragen. 
Mensen die dat willen kunnen daarna een korte vesper of viering bijwonen. 
 

De maaltijden bestaan uit (o.a. vegetarische) soep en brood. Na afloop wordt een bijdrage gevraagd 
(in principe het bedrag dat wordt uitgespaard door niet thuis te eten) en is bestemd  voor het doel 
waar over gesproken is, of een ander belangrijk doel. 
 

Zo’n maaltijd is een goede gelegenheid om je te bezinnen op welke bijdrage je kan leveren aan een 
leefbare samenleving. Het geeft gelegenheid om met anderen daarover van gedachten te wisselen 
en ervaringen te delen. Het is ook een mooie gelegenheid om mensen, die je soms alleen maar in de 
buurt ziet of in de kerk, te ontmoeten. 
 
 

Opgeven via het strookje of  telefonisch van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur: 023-5638145 bij het 
parochiesecretariaat of  per e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl  Uiterlijk op de maandag voor de 
maaltijd. Het overzicht van avonden en onderwerpen staat aan ommezijde. 
Streep daar aan, aan welke maaltijd(en) u deelneemt. Handig om in huis op te hangen! 

 
------------------------Meedoen? Opgavenstrookje-------------------------- 

Ondergetekende geeft zich, door het hokje voor de datum aan te kruisen, op voor de volgende 
vastenmaaltijd(en): 
0 18 febr. in het Parochiehuis 0 11 maart in De Lichtkring 
0 25 febr. in de Marktpleinkerk 0 18 maart  in het Parochiehuis 
0 04 maart in het Brandpunt 0 25 maart  in de Doopsgezinde kerk 
 0 01 april in De Ark 
Naam:……………………………………………  

Adres:……………………………………………..  Aantal personen…………………………………… 
Inleveren bij eigen kerkgelegenheid of  parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp, 
secretariaat@hjoannesdedoper.nl of telefonisch van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur: 023-5638145
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Overzicht Sobere maaltijden in de Veertigdagentijd van 2015.            
Alle maaltijden zijn van 18.15- 19.15 uur. Ruimte open om 18 uur.   
 

Woensdag  18 febr. in het Parochiehuis, naast Joannes de Doperkerk , Kruisweg 1073 
Onderwerp: Vastenactie Sri Lanka 

Achter de mooie foto’s van een paradijselijk Sri Lanka gaat vaak een schrijnende 
werkelijkheid schuil. Tamil-gemeenschappen op de theeplantages leven bijv. extreem 
geïsoleerd en vaak in grote armoede. Caritasorganisatie Setik van het bisdom Kandy helpt o.a. 
deTamil-gemeenschappen zich te ontwikkelen en uit hun isolement te treden. Guus Prevoo van Vastenactie 
vertelt erover www.vastenactie.nl 
 

Woensdag 25 febr. in de Marktpleinkerk, Marktplein 96 
Onderwerp: Haarlemmermeer Maatschappelijk Opvang in Hoofddorp 
Deze opvang aan de rand van Hoofddorp  bestaat uit  30 appartementen en is bedoeld  voor gezinnen met 
kinderen die dak- of thuisloos dreigen te raken of het al zijn of die door psychosociale omstandigheden tijdelijk 
een andere woonplek nodig hebben.  
 

Woensdag  04 maart in Het Brandpunt, Hoofdweg 770  
Onderwerp: Meer Minder Fonds(MMF) 
Het Meer-Minder-Fonds wil mensen bewust maken van hoe ze, door zelf iets minder te doen, anderen de kans 
kunnen geven méér te doen. Het MMF organiseert veel activiteiten op het gebied van duurzaamheid en 
daarnaast kiezen de leden ieder jaar een nieuw project waarvoor gespaard wordt. In 2015 is dat een 
ouderenproject in Zimbabwe.  
 

Woensdag 11 maart in De Lichtkring, Lunenburgdreef 70 
Onderwerp: Stichting Sasa Hulpdienst Hoofddorp 
SASA Hulpdienst is een vrijwilligersorganisatie in Hoofddorp en omgeving die hulp en ondersteuning biedt aan 
mensen in en om huis. Zoals hulp bij tuinonderhoud, reparaties in huis, hulp bij belastingaangifte of een 
luisterend oor.  
 

Woensdag 18 maart in het Parochiehuis, naast Joannes de Doperkerk , Kruisweg 1073 
Onderwerp: Franciscaanse beweging 
De mensen van de Franciscaanse Beweging treden in de voetsporen van Franciscus van Assisi. Ze willen bezield 
leven, met open oor en luisterend hart. Jan Verbruggen van de Franciscaanse beweging komt vertellen over 
deze Franciscaanse spiritualiteit; in het bijzonder gericht op Heelheid van de Schepping. 
www.franciscaansebeweging.nl 
 

Woensdag 25 maart in Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691 
Onderwerp:  Geef kinderen in Nepal een kans  
Het project geeft  hulp aan individuele kinderen (schoolopleiding van “arme” kinderen)en verbetering van de 
leefomstandigheden van gehandicapte kinderen. Belangrijk 100% van de sponsor bijdrage is voor het kind! 
 

Woensdag 01 april in De Ark, Muiderbos 36 
Onderwerp: Hoofddorp Uganda Groep  (HUG) 
De HUG heeft al sinds 2004 contact met de Ugandese vrouwenorganisatie The Mothers Union van de  Grieks 
orthodoxe kerk. Het zijn krachtige vrouwen die zich inzetten voor o.a. ex- kindsoldaten en aidswezen en 
dramaprojecten opzetten voor vrouwenemancipatie. In 2005 zijn 8 vrouwen van The Mothers op bezoek 
geweest, in 2008 volgde een tegenbezoek. 11 mei 2015 komt een nieuwe groep van 5 vrouwen naar Hoofddorp. 

 
 
 
 

Opgave via het strookje aan ommezijde. Streep op deze kant aan voor welke maaltijden 
opgave is gedaan! Opgave kan uiterlijk tot en met de maandag voor de betreffende 

maaltijd. 
 

Voor informatie over deze en andere activiteiten van de Raad van Kerken: www.kerkeninhoofddorp.nl 
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