
De Engel van Hoorn

De Stichting de Engel van Hoorn organiseert voor het twaalfde 
achtereenvolgende jaar een serie bijeenkomsten op de zondagmiddag.

Bijeenkomsten, waarin een bepaald thema op de rand van kerk en samenleving 
aan de orde komt. Naast het gesproken woord spelen muziek en theater 

een belangrijke rol.

Het jaarthema is: 
“Kan het ook anders?”

De bijeenkomsten worden gehouden elke derde of vierde zondag van de maand en 
als regel tussen 14 en 16 uur. Vanaf 13.30 uur is er inloop met koffie en thee en na 
afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje na te praten.

De locatie is de Kapel van Dijk en Duin, Wilhelminalaan 2, Hoorn 
en incidenteel in de Armenkerk van de Noorderkerk, Veemarkt 31

De toegang is gratis en na afloop wordt een gift op prijs gesteld.

www.engelvanhoorn.nl

Centrum voor samenleving, kerk en cultuur

Pastor – coördinator:

Rudolf Kooiman, Breeuwer 80

1625 AE  Hoorn, tel. 213357

info@engelvanhoorn.nl



Zondag 23 september 2018 
Een stok om op te steunen, niet om mee te slaan?

De Engel over andere religies 

Zondag 21 oktober 2018 
De taal weerspiegelt de ziel?

De Engel over uiteenlopende talen

Zondag 18 november 2018 
Wie dan leeft die dan zorgt?

De Engel over andere vormen van zorg

Zondag 16 december 2018 
Film: Manchester by the sea 

   
Zondag 20 januari 2019 

Modern onderwijs: georganiseerd geheugenverlies?
De Engel over andere vormen van onderwijs

Zondag 17 februari 2019 
De stekker eruit!?

De Engel over het energievraagstuk
 

Zondag 17 maart 2019 
De goedkoopste facelift is een lach?
De Engel over een uiterlijk-heden…

Zondag 28 april 2019 
We zijn vrij tot het moment dat we kiezen?

De Engel over keuzestress
  

Zondag 19 mei 2019 
Hoezo draait alles om geld?

De Engel over andere vormen van kapitaal

De Engel van Hoorn in 
het seizoen 2018-2019

www.engelvanhoorn.nl


