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Samen groen Doen 
Het jaarthema in de Hofkerk is ‘Samen Groen Doen.’  In dat kader willen we als 
gemeente ons met verschillende groepen Samen bezig houden met de 
schepping. Nadenken over hoe Groen we zijn, en Samen iets Doen om onze 
kerk Groener te maken. 

Het klimaat verandert, de aarde warmt op, en extreme weerberichten stellen ons 
en de heel de wereld voor enorme uitdagingen. Dat Gods schepping met zoveel 
schoonheid, wordt bedreigd, vraagt ook van de kerken om onze positie ten 
opzichte van de natuur te overdenken. Onze leefwijze te veranderen. 

Groen Leren 

• Door een aantal sprekers uit te nodigen willen we leren over wat de bijbel en wat de schepping zelf ons te 
vertellen heeft. Denk hierbij aan sprekers van Groene kerken, van het NBG, aan mensen van IVN of imkers, of 
milieuactivisten. 

• Op een van deze bijeenkomsten is ook de film ‘The letter’ te zien. Een film waarin de Paus in een brief een aantal 
mensen over de hele wereld uitnodigt, om hun ideeën te horen over de verandering van het klimaat en hun 
levensomstandigheden. 

• Om het geheel kracht bij te zetten, willen we ook in de kerk -zoals Maarten Luther- een aantal stelling ophangen 
over het klimaat, of de 10 geboden  van duurzaamheid formuleren 

De 1ste bijeenkomst in dinsdag 14 februari 20.00u in de Hofkerk 

Groen Beleven 

• Om te weten hoe het anders kan moet je het ook beleven. Wie altijd vlees eet, mag 
ook eens proberen hoe lekker vegetarisch of veganistisch eten kan zijn. 

• En wil je de natuur behouden, dan doen je dat omdat je weet hoe mooi en divers en 
interessant bloemen en dieren zijn. Op excursie bijv. met een boswachter leer je 
zoveel meer. 

• De schepping prijzen kan ook in een lied meezingen (met de vogels). Wat zou het 
leuk zijn als de er een paar vieringen Groen worden, Bijv. de 
hemelvaartspoëziedienst of de midzomerviering. 

Groen Doen 

• In het weekend van NLDoet 10 en 11 maart willen we een insectenhotel bouwen. en de tuin van de Hofkerk 
vriendelijk maken voor insecten en bijen. 

• Ook willen we een foto workshop houden in het voorjaar om de natuur in al haar schoonheid op beeld te vangen 

De 1ste GroenDoenDag is op NLDoet 10 en 11 maart  

Groen Doen met kinderen en tieners 
• Kinderen en tieners kunnen mee doen met het maken van een insectenhotel en er misschien ook een maken voor 

in de eigen tuin 

• Het verhaal van Blijbuikje in het gezonde dierenbos is voor hun leuk en inspirerend 

• De tieners hebben bij de start van ZWO-project Geen kinderarbeid in de textielindustrie gesproken over kleding 
kopen, en waar je op moet letten. In de Jeugddienst op 26 maart in de Hofkerk zullen zijn ons meenemen in de 
vraag of je nog wel onbezorgd maag leven met al die dingen waar je rekening mee moet houden 

De Jeugddienst is op zondag 26 maart  

Praat mee op de HI4-app 
Ondertussen worden er al heel wat ideeën en tips uitgewisseld op de HI4-app in de groep SamenGroenDoen 

Kijk wat we nu al verzameld hebben aan ideeën. En laat weten wat je leuk of interessant lijkt en waar je aan 
mee wilt werken. 

Vol mysterie gaat God zijn ongekende gang 
Vol mysterie gaat God zijn ongekende gang is het jaarthema van de wijkgemeente Immanuël. 
In dat kader is er Maandag 27 maart van 19:30-21:00 uur in de Wipmolen nog één avond 
gewijd aan he Mysterie van Jezus 
  

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/geen-kinderarbeid-in-de-textielindustrie/
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‘Aan tafel!’ 
Het jaarthema in de Vierhovenkerk dit jaar is ‘Aan tafel!’ We 
staan stil bij de maaltijd in de bijbel en vieren met elkaar 
verschillende maaltijden. Een overzicht vindt u hieronder.  

Samen aan tafel met de migrantenkerken 
Op 5 februari is er een dienst samen met de migrantenkerken die 
eveneens in de Vierhovenkerk samenkomen. We vieren samen 
en proeven iets van de rijkdom van de verschillen. Na afloop van 
de dienst van 5 februari is er een gezamenlijke maaltijd.  

5 februari, 10:00 uur 
Voorganger: ds. Barry Kriekaard 

Themadienst: Pastorale gemeente I 
Proef het leed en de emotie van Job. Elifaz bedrijft hier een vorm 
van pastoraat die nog steeds opgeld doet. Hij spreekt vanuit zijn 

eigen dogmatiek en laat zich niet beroeren door zijn gesprekspartner. Als dit gesprek van Job 3 en 4 aan tafel 
plaatsvindt, doodt het de ontmoeting. 

12 februari, 10:00 uur 
Voorganger: David Knibbe 

Solidariteitsmaaltijd  
In het kader van de veertigdagentijd organiseren we op woensdag 29 maart een sobere, veganistische maaltijd.  

29 maart, 18:00 uur 

Paasontbijt 
Voorafgaand aan de Paasdienst organiseren we een gezellig Paasontbijt waar we elkaar ontmoeten en vrolijk Pasen 
toe kunnen wensen.  

9 april, 8:30 uur 

Themadienst en maaltijd  
Job 40:1-14 en 42:1-6 geven een antwoord door te vragen: pastoraat van de Heer vanuit het wonder. Als een gesprek 
op basis van vragen vanuit het wonder plaatsvindt bloeit de tafelgemeenschap op. Na afloop is er een maaltijd waarbij 
we elkaar ontmoeten. Deze maaltijd staat in het teken van fairtrade producten. 

23 april, 10:00 uur 
Voorganger: David Knibbe 

Dauwtrappen 
Op Hemelvaartsdag staan we vroeg op voor een mooie natuurwandeling onder begeleiding van een gids in Midden 
Delfland, waarna we eindigen aan de ontbijttafel in de kerk.  

18 mei, 8:30 uur 

Themadienst en maaltijd 
Aan tafel leren we met elkaar te delen, zoals Jezus zijn leerlingen opdracht gaf brood te delen. We leven in een 
wereld waarin rijkdom oneerlijk verdeeld is. Aan de ene kant van de wereld is sprake van voedselverspilling, terwijl 
elders armoede heerst. Na deze themadienst staat de maaltijd in het teken van groen en biologisch voedsel, in het 
kader van ons rentmeesterschap over de schepping.  

21 mei, 10:00 uur 
Voorganger: Barry Kriekaard  

Themadienst: Maaltijd van hoop 
Het laatste Avondmaal zoals Jezus dat vierde staat in verbinding met de verwachting van Gods koninkrijk (Lk 22:16), 
de Messiaanse maaltijd, zoals we daarover lezen bijvoorbeeld in Jesaja 25. Wij worden in onze tijd geconfronteerd 
met hoe onze levensstandaard ten koste gaat van de schepping. Deze themadienst staat in het teken van de hoop. In 
de kerk vieren we de maaltijd van de Heer, de tafel van de hoop. Dat is ook hoop voor de wereld.  

18 juni, 10:00 uur 
Voorganger: Barry Kriekaard  

 


