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Rotterdam, 12 oktober 2017
Geachte genodigde,
Dit jaar bestaat de Hoflaankerk in Rotterdam-Kralingen 175 jaar! Dit heuglijke feit hopen wij te vieren
op zaterdag 11 en zondag 12 november in de Hoflaankerk. Wij nodigen u graag uit om op één of beide
dagen aanwezig te zijn.
Op zaterdag 11 november zal er vanaf 14.00 uur een feestelijke middag zijn met een middaggebed,
een symposium, de uitreiking van een glossy en een receptie. Het thema van het symposium luidt:
“Hoe heeft de Hoflaankerk toekomst?” Het programma van de middag treft u aan op de losse bijlage
bij deze uitnodiging.
Aan het einde van de middag bent u van harte uitgenodigd om een kop soep en een broodje te gebruiken. In verband met de catering vinden wij het prettig als u zich daarvoor per e-mail aanmeldt bij
175jaar@hoflaankerk.nl of telefonisch (010) 202 00 34 bij Astrid de Snoo.
Op zondag 12 november om 10.00 uur is er een gezamenlijke viering van Hervormd Kralingen-West
en Protestants Kralingen met als motto: “175 jaar Hoflaankerk: een kerk van levende stenen”. Muzikale
bijdrage van de cantorij o.l.v. Mirjam van den Hoek en onze organist Wouter van der Wilt.
Wij hopen u op ons feest te ontmoeten.
Namens de algemene kerkenraad van Hervormd Kralingen-West en Protestants Kralingen,
met vriendelijke groet,

ds Ilse Hogeweg, preses			

Henny de Vos-Koerselman, scriba

• Hoflaankerk: hoek Hoflaan 1 / Oudedijk 2, 3062 AE Rotterdam (voor autonavigatie kies Oudedijk) • Op zaterdag en zondag is parkeren in de omgeving gratis, maar
er zijn niet veel parkeerplaatsen. P&R Kralingse Zoom: gratis voor wie met OV-chipkaart reist in Rotterdam en binnen een uur na uitchecken op Kralingse Zoom
een uitrijkaart uit de parkeerautomaat haalt • Openbaar vervoer: metrohalte Voorschoterlaan of tram 7 halte Voorschoterlaan • Website: www.hoflaankerk.nl

Hervormd Kralingen-West
Protestants Kralingen

175 jaar Hoflaankerk

Programma zaterdag 11 november 2017

13.30 uur
14.00 uur
14.30 uur
15.00 uur

kerk open
middaggebed
feestelijk koffie- en theemoment
symposium “Hoe heeft de Hoflaankerk toekomst?” onder leiding van
Huibert Verdoold over de (Hoflaan)kerk als gebouw en geloofsgemeenschap.
Vier sprekers zullen een bijdrage leveren:

• Ds Rian Veldman | predikant Protestants Kralingen
De religieuze betekenis van het gebouw: de kerk als plek van bezieling en verbinding
• Ageeth Palland | missionair-diaconaal werker Hervormd Kralingen-West
De sociaal-maatschappelijke betekenis van de kerk in de wijk
• Bart Gerretsen | bestuurslid Arminiuskerk Rotterdam
Eén gebouw, meerdere functies. De kerk als publieke ruimte
• Een pionier uit de kerken
De kerk begint opnieuw, over pionieren
Na een pitch zullen de sprekers met elkaar en het publiek in gesprek gaan.
Het programma bevat ter afwisseling ook enkele muzikale bijdragen.
16.30 uur feestelijke uitreiking van de glossy “175 jaar Hoflaankerk” aan een vooraanstaande
Rotterdammer én aan een gebruiker van de voedselbank.
De glossy is een eenmalige uitgave met allerlei verhalen over de Hoflaankerk door gemeenteleden,
predikanten en gebruikers van de Hoflaankerk. Deze glossy is na afloop van het symposium tegen
een kleine vergoeding te koop.
Na de uitreiking van de glossy is er een borrel en ook de mogelijkheid om aansluitend een kop soep
en een broodje te gebruiken.

