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PROGRAMMA VOORJAAR 2015  
‘HONGER NAAR MEER’

RAAD VAN 
KERKEN 

HOOFDDORP

Ik heb veel van alles,

er is niets dat ik mis

Toch blijft het onbehagen,

ik weet niet wat is

Ik heb honger…, honger,

honger naar meer

- Otto Dethmers

De geschiedenis van het 
Christendom
We bekijken en bespreken de BBC-
documentaire over de geschiedenis van 
het Christendom. De afleveringen gaan 
over de reformatie, de evangelische 
explosie en tenslotte ‘God in reparatie’. 
Leiding: pastor Leo Mesman en ds. Adri 
van der Wal.

Dinsdagavond 20 januari, 3 maart en 
7 april 20.00 – 22.00 uur, boekwinkel 
Het Kruispunt. 

Na dit leven, een boekbespreking
De neurochirurg Eben Alexander 
doceerde al 15 jaar neurochirurgie 
toen hij zelf een bijna-doodervaring 
kreeg. Zeven dagen lang was hij buiten 
bewustzijn tot hij onverwacht uit 
zijn diepe coma ontwaakte. Ds. Hedi 
Hegeman bespreekt zijn boek over  
zijn reis naar het hiernamaals.

Donderdagavond 26 februari  
19.30 tot 21.30 achterzaal 
Doopsgezinde kerk.

Wandeling door zomers Hoofddorp 
naar bijzondere plekken
Woensdag 24 juni maken we een 
rondwandeling door Hoofddorp langs 
bijzondere plekken. Afstand: 5 km. Start 
en finish: Parochiehuis, 18.45-22.00 uur. 
Drankje en napraten na afloop. 

Aanmelden liefst voor17 juni 023-
5638145 (op kantooruren) of 
secretariaat@hjoannesdedoper.nl. 
Begeleiding: Pastor Leo Mesman.

 
 
 
 
 
 

Kijk op www.kerkeninhoofddorp.nl  
voor meer informatie. Of neem  
contact op met Flora van der Staaij,  
06-10469181 of vormingtoerusting@
kerkeninhoofddorp.nl 



GELOOF EN BIJBEL 

‘Vergelijkingen’
In 4 bijeenkomsten ontdekken we 
met elkaar hoe Jezus vergelijkingen 
(‘gelijkenissen’) gebruikt. En wat die 
“sprekende” voorbeelden voor ons, hier 
en nu, betekenen.

Aanmelden bij pastoraal werker Mario 
Boelen: mario.boelen@pghoofddorp.nl 
of 06-51903576.
Woensdagmorgen 4 februari, 4 maart, 
1 april en 6 mei om 10.00 uur in  
De Lichtkring.

Op ontdekking in de Bijbel
Dit jaar lezen we samen in het evangelie 
van Lucas en daarna de Handelingen van 
de apostelen.

Donderdag 5 en 19 februari,  
19 maart, 9 en 16 april, 20.00–22.00 
uur, boekwinkel het Kruispunt. 
Begeleiding: pastor Leo Mesman

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?

Dinsdag 2 juni van 19:30 – 20:30 
uur in de Bijbelse tuin met start in 
boekwinkel het Kruispunt.
Begeleiding: pastor Leo Mesman

GELOOF EN CULTUUR

Schilderkring: een tafelblad der 
maaltijden
In de Abdij van Berne bevindt zich een 
middeleeuws tafelblad, beschilderd met 
afbeeldingen van bijbelse maaltijden. 
In de Ark staan in de 40dagentijd de 
bijbelse maaltijdverhalen centraal. Op 
deze avond beschilderen we ons eigen 
‘tafelblad der maaltijden’.

Woensdag 28 januari 20.00 uur,  
de Ark, aanmelden bij bij Aarnoud  
van der Deijl, ar.vanderdeijl@
pghoofddorp.nl, tel. 2000 192.

Liedboek op schoot
Een zangavond om verder in het 
Liedboek 2013 thuis te raken.  
We zitten in een kring en iedereen  
kan een lied uit het liedboek opgeven. 
Het accent ligt op liederen uit de 
40dagentijd en de Paastijd.

Woensdag 4 februari 20.00-21.30 
uur, de Lichtkring. Leiding: ds. Coen 
Wessel en Marianne Voskamp

Stevig vasthouden – gedichten  
over liefde
Van 29 januari tot 5 februari is het 
Poëzieweek met als motto ‘Met zingen  
is de liefde begonnen’. We lezen 
gedichten over liefde en wisselen uit  
wat we ‘horen’. Neem zelf ook jóuw 
gedicht over de liefde mee!

De Stal op De Kaag, woensdag 4 
februari, 10.00–12.30 uur. Contact: 
Rien Wattel, rien.wattel@gmail.com

De kleuren en tonen van de chakra’s
De eerste avond bevat een introductie, 
een geleide meditatie en een half uur 
Chakra zingen. De tweede avond is er 
aquarelleren met chakra’s. 

Donderdag 30 april en 7 mei 19.30–
21.30 uur in de achterzaal van de 
Doopsgezinde kerk. 
Leiding Adri Dierdorp, introductie:
Hedi Hegeman.

GELOOF EN PRAKTIJK

Vastenmaaltijden in de 
veertigdagentijd
Elke woensdag in de veertigdagentijd 
is er een sobere maaltijd van soep 
en brood bij een van de kerken in 
Hoofddorp. Na afloop kan je meedoen 
aan een meditatieve viering. 

Start: Aswoensdag 18 februari 
2014, coördinatie: pastor Leo 
Mesman, kosten: donatie voor een 
derdewereldproject.

Workshop doophemden maken.

Een doophemd is een linnen hemd met 
een symbool of een afbeelding van je 
geloof. In deze workshop gaat ieder een 
eigen doophemd hemd bewerken door 
applicatie, verf, stiften, borduren etc. 

Maandag 23 februari, 2 maart  
en 16 maart 19.30 uur-21.00 uur,  
de Lichtkring. Kosten € 7.
Opgave voor 4 februari bij ds. Coen 
Wessel c.wessel@pghoofddorp.nl

Iona vespervieringen
Een korte vesperviering waarbij we 
liederen van Iona zingen. Het zingen 
wordt afgewisseld door teksten en 
meditatie. 

Vrijdag 17 april (lenteviering) en 19 
juni (zomerviering) 19.30-20.15 uur. 
Na afloop koffie en thee. Leiding: ds. 
Hedi Hegeman

SPOORZOEKEN

Leerhuis Haarlemmermeer 
Bewustwording en bezinning op 
Jodendom en Christendom

19 februari, ds. S. van der Zee,  
“De profeten” van Heschl
19 maart, ds. A. van der Wal,  
‘De mens als beeld van God’
Marktpleinkerk 20.00 uur.  
Kosten: € 4,00 per avond inclusief 
koffie of thee. Inlichtingen: ds. A. van 
der Wal tel. 023-5630997 en W. van 
den Brink tel. 023-5642323

Filmhuis extra
Drie mensen uit Hoofddorp kozen  
een film uit, die past bij hun passie.  
Ze leiden de film in en bespreken hem 
na afloop. 

Vrijdag 30 januari Alle van Steenis, 
rector van het Kaj Munk-college over 
‘Leaving Mandela Park’.
Vrijdag 27 februari Hans de Bats, 
voorzitter voedselbank over ‘We Feed 
The World’.
Vrijdag 20 maart Rien Wattel, lid  
‘vrienden van Sabeel’ over de 
Palestijnse film ‘Five Broken 
Camera’s’. 
Toegangsprijs voor film + inleiding 
€ 8,- Start inleiding: 19.30 uur, start 
film: rond 20.00 uur. Plaats: Theater 
Oude Raadhuis, Hoofdweg 675. 

Korenfestival ‘Dialoog in Muziek’: 
Troubadours van de liefde
Zingen over de liefde is zo oud als de 
liefde zelf! Daarom zingen op de 19e 
Dialoog in Muziek een tiental koren over 
de liefde. Elk koor zingt maximaal een 
kwartier zijn hoogste (liefdes)lied. 

Marktpleinkerk, zondag 1 februari 
14.00-17.00 uur. Contact: Rien 
Wattel, dialooginmuziek@quicknet.nl.


